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Avoin toimi: Vanhempi asiantuntija, tieteellinen laatu 

Yksikkö: Tutkimusjohtajan toimisto 
Viite: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) 

 
 

Kyseinen väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskuksessa (ECDC). 

Toimen kuvaus 
Toimenhaltija työskentelee tieteellisen neuvonnan koordinointijaoston päällikön alaisuudessa. 
Hän tukee tutkimusjohtajaa ja yksikköä keskuksen tieteellisen strategian toteuttamisessa ja 
koordinoinnissa erityisesti edistämällä hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja kehittämällä keskuksen 
tieteellisten tuotosten ja palvelujen sekä keskuksen tieteellisiin julkaisuihin toimittamien 
artikkelien laatua. 

Toimenhaltija huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä: 

 standardien kehittäminen ja niihin myötävaikuttaminen sekä hyvissä tieteellisissä 
käytännöissä ja tieteellisessä työssä ohjaaminen, mukaan lukien tekijään liittyvien 
ohjaavien periaatteiden kehittäminen 

 standardien ja indikaattorien kehittäminen ja niihin myötävaikuttaminen ECDC:n 
tieteellisten tuotosten käytön arviointia varten sekä strateginen neuvonta ja ohjaus, 
jonka tavoitteena on vahvistaa edelleen keskuksen tieteellisten tuotosten merkitystä ja 
vaikutusta kansanterveysalan asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden kannalta 

 tieteen ja menetelmien kehityksen jatkuva arviointi ja strategisten neuvojen antaminen 
keskuksen tieteellisten tuotosten edelleen kehittämiseksi sekä mahdollisuuksien 
kartoittaminen muiden asiaan liittyvien virastojen ja laitosten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön ja tarvittaessa yhteistyötoiminnan johtaminen 

 tutkimusjohtajan ja apulaistutkimusjohtajan tukeminen keskuksen tieteellisten tuotosten 
arvioinnissa ja hyväksymisessä erityisesti menettelyyn liittyvien ja analyyttisten 
osatekijöiden osalta 

 valmiuksien luomiseen ja toiminnan organisointiin myötävaikuttaminen ammattitaidon 
kehittämiseksi jatkuvasti (esimerkiksi tieteellinen kirjoittaminen) 

 osallistuminen jaoston yleiseen tieteellisen neuvonnan koordinointiin. Siihen sisältyvät 
osallistuminen tutkimusjohtajan tukemiseen liittyvään työvuorolistaan; sisäisten 
menettelyjen ja prosessien kehittäminen, tarkistaminen ja hallinnointi tieteellisen 
neuvonnan painopisteiden määrittämiseksi sekä ECDC:n tieteelliseen sisältöön liittyvien 
tuotosten valmistamista koskevien pyyntöjen käsittely; tautikeskuksen tieteellisten 
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tuotosten valmistamista tukevien sähköisten työkalujen hallinnointi ja parantaminen sekä 
muut vaadittavat tehtävät jaostossa 

 jaoston päällikön tukeminen jaoston johtamisessa, mukaan lukien toiminnan ja 
talousarvion suunnittelu ja toteuttaminen 

 tarvittaessa jaostopäällikön sijaisena toimiminen 

 muuhun toimintaan osallistuminen tarpeen mukaan toimenhaltijan omalla toimialalla. 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 
A. Muotovaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muotovaatimukset: 

 korkeakoulutasoinen koulutus, jonka tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta ja 
josta on osoituksena tutkintotodistus, tai korkeakoulutasoinen koulutus, joka kestää 
tavallisesti vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, sekä 
vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

 vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (hankittu tutkintotodistuksen myöntämisen 
jälkeen) 

 perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n kielen taito, 
joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen3 

 jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 

 hakija on täysivaltainen kansalainen4 

 asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty 

 työtehtäviin liittyvät henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset täyttyvät 

 toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen on terveydelliset edellytykset. 

B. Valintaperusteet  

Valituksi tuleminen edellyttää, että keskeiset vaatimukset työkokemuksesta ja henkilökohtaisista 
ominaisuuksista / ihmissuhdetaidoista täyttyvät. Näitä ovat seuraavat: 

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 

 korkeakoulututkinto lääketieteen tai biotieteiden alalta  
 todistetusti vähintään viiden vuoden työkokemus tartuntatautiepidemiologian, 

tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan alalta  
 todistettu asiantuntemus ja käytännön kokemus tartuntatautiepidemiologiaan, 

tartuntatautien ehkäisyyn ja valvontaan liittyvien erilaisten tutkimussuunnitelmien ja 

                                                 

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 
myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon.  

3 Vuotuisella ylennyskierroksella tapahtuva ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on asiassa sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU:n kielen taito.  

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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analyysimenetelmien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista sellaisella tasolla, 
jolla voidaan tuottaa sisältöä, edistää strategista johtamista ja antaa tukea 

 todistetusti kyky hallinnoida strategisia ohjelmia ja hankkeita 
 todistetusti kokemusta tieteellisen tiedon välittämisestä viranomaisille, tutkijoille ja 

suurelle yleisölle, muun muassa artikkelien laatimisesta vertaisarvioituihin tieteellisiin 
julkaisuihin  

 erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot  

 vahvat ihmissuhdetaidot, erinomaiset neuvottelutaidot sekä verkostoitumisvalmiudet ja 
ryhmätyötaidot  

 paineensietokyky ja kyky huolehtia tehokkaasti monista erilaisista vastuullisista 
tehtävistä 

 kyky ymmärtää erilaisia kulttuureja ja työskennellä kansainvälisessä ympäristössä 
 myönteinen suhtautuminen jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen sekä kyky perehtyä 

nopeasti uusiin asioihin  
 vastuuntunto ja palveluhenkisyys 
 kriittisyys ja erinomaiset analysointitaidot 
 kyky antaa vastuuta, motivoida ja johtaa muita. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot on myös määritetty. Niitä ovat 

 EU:n toimintalinjojen ja toiminnan, myös tutkimustoiminnan, hyvä tuntemus sekä EU:n 
toimintaympäristön ja sidosryhmien hyvä tuntemus (esimerkiksi kansanterveysalan ja 
terveydenhuollon asiantuntijat, yliopistomaailma ja tiedeyhteisöt keskuksen 
vastuualalla)  

 asiantuntemus terveydenhuollossa ja kansanterveyden alalla käytettävistä näyttöön 
perustuvan ja tietopohjaisen päätöksenteon ja toimintalinjojen menetelmistä ja 
välineistä; käytännön kokemus kansanterveyden alan näyttöön perustuvan ohjauksen 
säännöllisistä arvioinneista ja kehittämisestä 

 kokemus työskentelystä EU:n alaisessa tai muussa kansainvälisessä tai kansallisessa 
terveydenhuoltoyksikössä.  

Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saapuu paljon. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta valintalautakunnan johtajalle tekemän ehdotuksen 
perusteella. Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tämän hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita 
voidaan pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, 
että ehdotus voi olla julkinen ja että hakijan pääsy esivalintalistalle ei takaa palvelukseen 
ottamista. Esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintamenettelyn tuloksena.  

Valittu henkilö otetaan palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan mukaisesti viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 8. 

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava koeaika hyväksyttävästi. 

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavana seuraavan linkin kautta:  



 4

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on tautikeskuksen toimipaikka.  

Varallaololuettelo 

Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää palvelukseenotossa, jos 
vastaavia toimia tulee avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 31. 
päivään, jona haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 

Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakulomakkeen 
kaikki vaaditut osiot mieluiten englannin kielellä ja toimitettava hakulomake Word- 
tai pdf-muodossa5. Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. 

ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Hakemusten toimittamisen määräaika ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä muita 
tärkeitä tietoja valintamenettelystä on saatavana ECDC:n verkkosivuilla edellä olevan linkin 
kautta.  

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille. 

                                                 

5 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille 24:lle EU:n viralliselle kielelle. Koska viraston 
päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä. 


