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Euroopan tartuntatautiviraston (ECDC) avointa väliaikaista tointa varten pyydetään hakemuksia.  

 
Toimenkuvaus  
Toimenhaltija työskentelee lehdistö-, media- ja viestintäasioista vastaavan ryhmänjohtajan 
alaisuudessa, ja hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti seuraavaa: 

• osallistuminen Euroopan tartuntatautiviraston uuden sidosryhmästrategian 
kehittämiseen ja toteutukseen 

• osallistuminen tartuntatautiviraston ennakoivaan mediatyöhön, mukaan lukien 
perinteisen ja sosiaalisen median seuranta 

• vastaaminen journalistien, suuren yleisön ja sidosryhmien esittämiin kysymyksiin, 
mukaan lukien asiakirjapyyntöihin vastaaminen sovittavien sääntöjen mukaisesti 

• Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden tukeminen hätätilanteiden riskiviestinnässä 
sovellettaessa valtioiden rajat ylittävistä terveysuhista annettua päätöstä 1082/2013/EU 

• viestintää koskevien neuvojen antaminen ja siihen liittyvä tuki organisaatiossa, mukaan 
lukien tiedottaminen tieteellisistä tuloksista ja tuen antaminen 
kansanterveyskampanjoissa 

• osallistuminen uuden ECDC-portaalin sisällön kartuttamiseen 
• yhteydenpito viestintäkonsultteihin ja muihin toimeksisaajiin sekä avustaminen 

hankinnoissa 
• pyydettäessä kaikki muut tehtävät oman asiantuntemuksen alalla. 
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Vaadittu pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä muodolliset vaatimukset, jotka ovat seuraavat: 
• hakija on suorittanut vähintään kolme vuotta kestäneen keskiasteen jälkeisen 

koulutuksen, jonka suorittamisesta on tutkintotodistus1, ja tutkinnon jälkeen hankittu 
vähintään kuuden vuoden työkokemus2; tai keskiasteen koulutus, jonka suorittamisesta 
on tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ja 
tutkinnon jälkeen hankittu vähintään yhdeksän vuoden työkokemus 

• hakijalla on perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU-
kielen taito, joka on riittävä 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  

Valituksi tuleminen edellyttää, että seuraavat työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät.  

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 
• vähintään kolmen vuoden työkokemus (joka on hankittu tutkinnon suorittamisen 

jälkeen) toimenkuvan mukaisissa tehtävissä 

• vankka käytännön kokemus yhteistyöstä median kanssa, mielellään myös kriisitilanteissa 

• kokemus toiminnasta sidosryhmien kanssa 

• työkokemus kansainvälisessä tai monikulttuurisessa työympäristössä  

• erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / vuorovaikutustaidot  
• kyky yhdistää monimutkaista tieteellisiä tietoja ja muuntaa ne kielelle, jota ymmärtää ei-

asiantuntijoista koostuvat yleisöt  

                                                 
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 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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• erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä kyky viestiä asioista 
mukaansatempaavasti  

• erinomainen paineensietokyky ja kyky huolehtia tehokkaasti vastuullisista tehtävistä  

• hyvä politiikan toimintatapojen tuntemus 

• erinomainen yhteistyökyky. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot ovat seuraavat: 
• kokemus julkisten tiedotuskampanjoiden tukemisesta 

• kokemus kansanterveyden alalta 

• EU-organisaation ja sen toiminnan tuntemus 

• kokemus julkisten hankintojen alalta. 

Saapuvien hakemusten lukumäärän mukaan valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja 
valintaperusteita tiukempia vaatimuksia. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot  
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunnan ehdotuksen perustana on tämä hakuilmoitus. Hakijoita voidaan pyytää 
osallistumaan kirjallisiin kokeisiin. 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. Nimitys tehdään palkkaluokkaan AST 4. 

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

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, joihin pääsee seuraavan linkin kautta:  

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

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on ECDC:n toimipaikka.  

Varallaololuettelo 

Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää rekrytointiin, 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. 

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

Tietoja hakemusten toimittamisen määräajasta ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä 
sekä muita tärkeitä tietoja valintamenettelystä saa 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/Pages/JobOpportunities.aspx
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