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Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 
Ilmoitus avoinna olevasta paikasta 

Rokotteilla ehkäistävien tautien vanhempi asiantuntija 
Seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikkö  

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) 
 
 

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi Euroopan tautienehkäisy- 
ja -valvontakeskuksessa (ECDC) on nyt haettavana. 

Toimen kuvaus 

Toimenhaltija työskentelee seurantajaoston ryhmän A ryhmänjohtajan alaisuudessa seuranta-, 
toimenpide- ja tukiyksikössä rokotteilla ehkäistävien tautien ohjelmassa. 

 

Hän huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä: 

 ECDC:n toiminnan suunnittelussa ja priorisoinnissa avustaminen rokotteilla ehkäistävien 
tautien seurannan alalla 

 rokotteilla ehkäistävien tautien seurantaan liittyvän toiminnan päivittäinen koordinointi 
(rokotteilla ehkäistävien tautien seurantaan liittyvien tietojen keruu, validointi, 
analysointi, tulkinta ja levittäminen) 

 rokotteilla ehkäistävien tautien verkoston toiminnan koordinointi ja yhteydenpito 
verkoston koordinoinnista vastaaviin komiteoihin 

 seurantahavainnoista tiedottaminen kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa ja 
vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien julkaiseminen rokotteilla ehkäistävien tautien 
seurantaan liittyvien tietojen perusteellisen analyysin pohjalta 

 sellaisten toimien ja palvelusopimusten hallinnointi, joilla pyritään edistämään 
kansallisten laboratorioiden yhdistämistä EU:n laajuiseen rokotteilla ehkäistävien tautien 
seurantaan 

 jäsenvaltioiden avustaminen rokotteilla ehkäistävien tautien kansallisen seurannan 
arvioinnissa ja vahvistamisessa 

 osallistuminen tiiviiden yhteistyösuhteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen ECDC:n ja 
rokotteilla ehkäistävien tautien seurannasta vastaavien kansallisten/kansainvälisten 
elinten välillä 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/vpd/Pages/index.aspx
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 muuhun ECDC:n toimintaan osallistuminen tarpeen mukaan oman asiantuntemuksensa 
alalla  

 ECDC:n ympärivuorokautiseen päivystysjärjestelmään osallistuminen pyydettäessä sekä 
kansainvälisiin kansanterveydellisiin uhkiin reagointiin liittyvä työ. 

 

Pätevyys- ja kokemusvaatimukset 

A. Muodolliset vaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä tietyt muodolliset vaatimukset. Nämä 
vaatimukset ovat seuraavat: 

 korkeakoulutasoinen koulutus, joka kestää tavallisesti 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 (tutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen 
hankittu) 

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

 hakija on jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalainen 

 hakija on täysivaltainen kansalainen4 

 hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa 

 hakija täyttää työtehtäviin liittyvät henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset 

 hakijalla on terveydelliset edellytykset toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet  

Toimeen valituksi tuleminen edellyttää työkokemukseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin / 
ihmissuhdetaitoihin liittyvien olennaisten vaatimusten täyttämistä. Näitä vaatimuksia ovat 

Työkokemus / ammatillinen tietämys 

 korkeakoulututkinto lääketieteen, kansanterveyden tai epidemiologian alalta  

 vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksen mukaista 
tehtävää vastaavasta työstä 

                                                 

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle jäsenvaltion viranomaiset ovat myöntäneet 

vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon. 

3 Ylentäminen vuotuisella ylennyskierroksella 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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 todistettu kokemus rokotteilla ehkäistävien tautien seurantajärjestelmien hoitamisesta 
alue-, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla 

 todistettu kokemus tietoanalyysistä epidemiologian tilasto- ja analyysimenetelmiä 
käyttäen 

 todistettu taito välittää tieteellistä tietoa viranomaisille, vertaisille ja suurelle yleisölle, 
erityisesti julkaista tieteellisiä artikkeleita 

 todistettu kokemus sellaisten suurten hankkeiden johtamisesta, joihin liittyy useita 
kumppaneita ja sidosryhmiä 

 rokotteilla ehkäistävien tautien epidemiologian ja laboratoriotutkimuksen hyvä tuntemus 

 erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

 erinomainen analysointikyky 

 erinomainen organisointikyky, projektinjohtamiskyky ja priorisointikyky 

 laatuun panostaminen ja palveluhenkisyys 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja viestintätaidot sekä hyvät ryhmätyöskentelytaidot 

 kyky voimaannuttaa, motivoida ja johtaa muita 

 sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja alansa kehityksen seuraamiseen. 

Myös hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot on määritetty. Näitä ovat 

 kenttäepidemiologian alan koulutus (esim. EIS, EPIET, FETP) 

 rokotetutkimuksen alan koulutus 

 lääketieteen tohtorin tutkinto kansanterveyden, tartuntatautien tai pediatrian alalta 

 todistettu kokemus tieteellisestä tutkimuksesta rokotteilla ehkäistävien tautien alalla 

 kokemus rokotteilla ehkäistävien tautien aiheuttamien epidemioiden havaitsemisesta ja 
tutkimisesta 

 tutkimustietoon perustuvien menetelmien perusteellinen tuntemus ja kokemus 
asiantuntijapaneelien koordinoinnista. 

 

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

 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 

Toimenhaltija nimitetään esivalintalistalta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tämän hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita voidaan 
pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että 
ehdotus voidaan julkaista ja että hakijan ottaminen esivalintalistaan ei takaa palvelukseen 
ottamista. Hakijoiden esivalintalista laaditaan avoimen valintaprosessin jälkeen. 

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

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

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

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, joka on keskuksen toimipaikka.  

 

Varallaololuettelo 

Ehdokkaista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää palvelukseenotossa, jos 
vastaavia toimia tulee avoimeksi. Se on voimassa 31. joulukuuta 2017 saakka, ja sen 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 

 

Hakumenettely 

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite 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 jättämisen määräaika on 13. kesäkuuta 2016 kello 24:00 Keski-Euroopan 
aikaa. 

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille.  

Lisätietoa valintamenettelyn etenemisestä on saatavana verkkosivuillamme edellä olevan linkin 
kautta. 

                                                 

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. 

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

