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Avoin työpaikka: Rokotteilla ehkäistävät taudit, vanhempi 
asiantuntija 

Yksikkö: Seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikkö 
Viite: (ECDC/AD/2017/SRS-SEVPD) 

 
 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa (ECDC) on avoinna edellä mainittu 
väliaikaisen toimihenkilön toimi, jota varten pyydetään hakemuksia.  

Toimenkuvaus 

Toimenhaltija työskentelee tieteellisen arvioinnin jaoston päällikön alaisuudessa seuranta-, 
toimenpide- ja tukiyksikössä ja osallistuu työskentelyyn rokotteilla ehkäistävien tautien 
ohjelmassa. 

Tehtävänä on erityisesti 

 avustaa rokotteilla ehkäistävien tautien (VPD) ohjelman päällikköä suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja arvioimaan ECDC:n tieteellistä neuvontaa, joka liittyy VPD-tauteihin, 
rokotteisiin ja rokotusstrategioihin EU:n/ETA:n jäsenvaltioissa   

 käynnistää, toteuttaa ja/tai valvoa tieteellisiä tutkimuksia ja systemaattisia 
kirjallisuuskatsauksia tieteellisen neuvonnan tarjoamiseksi rokottamisen alalla sekä 
toimittaa jäsenvaltioille aineistoa, jossa on tietoa rokottamisen toimintalinjojen 
kehityksestä kansallisella tasolla 

 laatia ECDC:n ohjeasiakirjoja, teknisiä raportteja ja asiantuntijalausuntoja rokotteilla 
ehkäistävien tautien aihepiiristä: niiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita 
arvioimaan tiettyjä rokotteita tai rokottamisen toimintalinjoja sekä mahdollisia 
toimenpideskenaarioita jäsenvaltioissa 

 yhteydenpito jäsenvaltioiden keskeisten sidosryhmien sekä VPD-verkoston kanssa 
arvioinnin tekemiseksi tarvittavasta tieteellisen neuvonnan tuesta 

 tukea rokotteilla ehkäistävien tautien valvonnan analysointiin ja tulkintaan keskittyviä 
toimia 

 huolehtia toimeksisaajien kanssa tehtävien palvelusopimusten hallinnoinnista 

 asiantuntijaneuvonnan tarjoaminen jäsenvaltioille kansanterveyden uhkien ja VPD-
tauteihin liittyvien tunnistettujen riskien seuraamista, tulkintaa ja arviointia varten sekä 
vastausten laatiminen jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin 
esittämiin tieteellisen neuvonnan pyyntöihin 
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 pyydettäessä osallistuminen ECDC:n muuhun toimintaan toimenhaltijan vahvuusalueilla 
ja tarvittaessa osallistuminen ECDC:n jokapäiväiseen ja ympärivuorokautiseen 
päivystysjärjestelmään. 

 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 

A. Muodolliset vaatimukset  

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä muodolliset vaatimukset, joita ovat seuraavat: 

 vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto, josta on tutkintotodistus, tai vähintään 
kolmevuotinen korkeakoulututkinto, josta on 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 toimen edellyttämien työtehtävien hoitamiseen3 

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

 täydet kansalaisoikeudet4 

 mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty 

 tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset täyttyvät 

 riittävä terveys tehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet  

Työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset 
valintaperusteet ovat seuraavat: 

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 

 tutkinto lääketieteessä, kansanterveydessä, epidemiologiassa tai biotieteissä tai muu 
vastaavan alan korkeakoulututkinto  

 vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimenkuvauksessa esitettyjä 
tehtäviä vastaavasta työstä 

 osoitetusti työkokemusta kansallisella tai kansainvälisellä tasolla rokotussuojaan 
painottuvasta kansanterveydestä 

                                                 

1 Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle asianomaisen jäsenvaltion 

viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 

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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 vankka kokemus kansanterveyden näyttöön perustuvien menetelmien kehittämisestä ja 
soveltamisesta 

 vankat tiedot rokotteilla ehkäistävien tautien, rokotteiden ja immunisaation 
epidemiologisista, rokotusopillisista ja taloudellisista näkökohdista EU:ssa ja 
kansainvälisesti  

 todistetusti kokemusta suurten hankkeiden johtamisesta, joissa on mukana 
kumppaneita ja sidosryhmiä erilaisin voimavaroin ja tuotoksin 

 erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

 erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, mukaan lukien kyky esitelmöidä suurille 
yleisöille 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja hyvät ryhmätyötaidot 

 erinomaiset taidot koordinoida hankkeita ja/tai toimia monialaisen ja monikulttuurisen 
ryhmän kanssa 

 erinomainen kyky työskennellä paineenalaisena, priorisoida vaatimuksia ja täyttää 
odotukset 

 laatu- ja palvelusuuntautuneisuus. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot  ovat seuraavat: 

 kansanterveysalan tuntemus (ylempi korkeakoulututkinto, EUPHEM-/EPIET-
koulutusohjelma tai muu vastaava) 

 lääketieteen tutkinto tai tohtorintutkinto kansanterveyden tai 
tartuntatautiepidemiologian alalta 

 kansanterveyteen liittyvän toiminnan ja hankkeiden tuntemus EU:ssa rokotteilla 
ehkäistävien tautien näkökulmasta. 

 

Saapuvien hakemusten lukumäärästä riippuen valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja 
valintaperusteita tiukempia vaatimuksia. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot  

Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tämän hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita voidaan 
pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että 
esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon 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 hyväksytysti. 
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Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka on saatavana seuraavan linkin kautta:  

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

Työpaikka on Tukholmassa, jossa ECDC toimii.  

Varallaololuettelo 

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

Hakumenettely 

Täytetty hakulomake lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu, ja 
sähköpostiviestin aiheriville merkitään selvästi avoimen toimen viitenumero ja 
hakijan sukunimi. 

Hakemus on pätevä vain, jos kaikki vaaditut hakulomakkeen kohdat on täytetty. 
Hakulomake toimitetaan Word- tai PDF-tiedostona mieluiten englannin kielellä5. 

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 ja julkaistaan kaikilla 24:llä EU:n 

virallisella kielellä. Koska viraston päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC 
toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

