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Vaba ametikoht: tekkivate ja vektorlevivate haiguste programmi 
juhataja 

Osakond: teadusjuhi büroo 
Viide: ECDC/AD/2017/OCS-HODP-2 

 

Avaldused eespool nimetatud lepingulise töötaja ametikohale kandideerimiseks palutakse saata 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC). 

Ametikoha kirjeldus 

Töötaja allub haigusprogrammide sektsiooni juhatajale ja teda toetab programmijuht. Töötaja 
vastutab tekkivate ja vektorlevivate haiguste programmi teadusliku ja tehnilise sisu eest. 

Töötaja vastutab eelkõige järgmiste töövaldkondade eest: 

 direktori, teadusjuhi ja ECDC kõrgema juhtkonna nõustamine tekkivate ja vektorlevivate 
haiguste kõigil teemadel, sealhulgas nende ennetamise ja tõrje ECDC tööstrateegia 
koostamisel ja ajakohastamisel; 

 tekkivate ja vektorlevivate haiguste programmi raames ECDC tegevuse koordineerimine 
ja toetamine, sealhulgas mitme aasta ja aasta tööprogrammi kavandi ja eelarve 
koostamine ning uusi ja siirutajatega levivaid haigusi käsitlevate ECDC kõigi materjalide 
kvaliteedi eest vastutamine; 

 tekkivate ja vektorlevivate haiguste ennetamise ja tõrje valdkonnas väliste 
sidusrühmadega (Euroopa Komisjon, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Toiduohutusamet, 
WHO ja muud rahvusvahelised tervishoiuasutused ning teadusasutused) suhtlemine 
pärast direktori büroolt loa saamist;  

 tekkivate ja vektorlevivate haiguste valdkonnas ECDC liikmesriikide (ning Euroopa Liidu 
laienemis- ja naabruspoliitika riikide) ekspertide võrgustiku tegevuse koordineerimise ja 
võrgustikuga suhtlemise juhtimine; 

 tekkivate ja vektorlevivate haiguste ennetamise ja tõrje valdkonnas riskihindamise, 
tehnilise nõustamise, suuniste ja järelevalve vajaduste tuvastamine ja täitmine;  

 teaduslike tõenduspõhiste suuniste ja nõuannete koostamise järelevalve Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide küsimustele vastamisel; 

 tekkivate ja vektorlevivate haiguste ennetamise ja tõrje valdkonna Euroopa Liidu tasandi 
teadusuuringute kavandamine ja koordineerimine ning nende haiguste 
uurimisprogrammide edendamine Euroopa Liidus; 

 epidemioloogiliste uuringute korraldamine ja koordineerimine ning Euroopa Liidule ja 
kandidaatriikidele või potentsiaalsetele kandidaatriikidele kohapealse reageerimise toe 
eksperdinõuannete pakkumine tekkivate ja vektorlevivate haigustega seonduva suure 
piiriülese terviseohu korral; 
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 vajaduse korral töötaja pädevusvaldkonda kuuluva muu ECDC tegevuse toetamine ning 
osalemine ECDC ööpäevaringses valvesüsteemis. 

Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele ametlikele  nõuetele: 

 haridustase, mis vastab lõpetatud ja diplomiga tõendatud vähemalt 4-aastase 
nominaalõppeajaga kõrgharidusele, või haridustase, mis vastab lõpetatud ja diplomiga 
tõendatud vähemalt 3-aastase nominaalõppeajaga kõrgharidusele kõrgharidusele, ja 
vähemalt 1-aastane asjakohane erialane töökogemus;1 

 vähemalt 9 aastat erialast töökogemust2 (pärast diplomi saamist); 

 Euroopa Liidu ühe ametliku keele valdamine ja Euroopa Liidu muu ametliku keele 
rahuldav oskus ametiülesannete täitmiseks vajalikul tasemel;3 

 Euroopa Liidu liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodakondsus; 

 kõik kodanikuõigused;4 

 täidetud on kõik seadusega ette nähtud sõjaväeteenistuskohustused; 

 kandidaadil on ametikohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused; 

 kandidaat on ametikohustuste täitmiseks sobivas füüsilises vormis. 

 

B. Valikukriteeriumid 

Ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud järgmised töökogemuste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. 

Erialased töökogemused/teadmised: 

 magistri- või doktorikraad või meditsiinikraad epidemioloogia, mikrobioloogia, 
rahvatervise, meditsiini, veterinaarmeditsiini, bioloogia või samaväärsel erialal; 

 tõendatud riikliku tasandi töökogemus tekkivate ja vektorlevivate haiguste ennetamise 
ja tõrje valdkonnas;  

 põhjalik teaduslik ja tehniline ülevaade tekkivate ja vektorlevivate haiguste 
epidemioloogia olukorrast Euroopa Liidus; 

 epidemioloogiliste ja/või muude asjakohaste rahvaterviseuuringute koostamise ja 
tegemise tõendatud töökogemus; 

 väga head strateegilise kavandamise ja projektijuhtimise oskused, 
sh eelarveküsimustes; 

                                                 

1 Arvestatakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 
ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 

2 Alati võetakse arvesse kohustuslik sõjaväeteenistus. 

3 Iga-aastasele edutamisele kvalifitseerumiseks peavad töötajad oskama ka kolmandat Euroopa Liidu keelt töökeele tasemel, nagu 
on kirjeldatud kohaldatavates personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades.  

4 Enne ametisse nimetamist peab valituks osutunud kandidaat esitama politseitõendi karistusregistri kannete puudumise kohta. 
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 inimeste juhendamise ja juhtimise tõendatud töökogemus; 

 suurepärane inglise keele oskus kõnes ja kirjas. 

Isikuomadused/suhtlemisoskus: 

 tõendatud oskused teadusliku teabe edastamisel ametiasutustele ja teadlastele ning 

laiemale üldsusele; 

 suurepärane inimestega ja meeskonnas töötamise oskus, sh väga hea võrgustike 
loomise, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; 

 suutlikkus töötada pingeolukorras ja tõhusalt hallata mitut kohustust. 

Samuti oleme määratlenud järgmised kogemused ja oskused, mis tulevad sellel ametikohal 
kasuks: 

 head teadmised Euroopa Liidu poliitikast ja tegevusest rahvatervise ning nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje valdkonnas; 

 tekkivate ja vektorlevivate haiguste ennetamise ja tõrje töökogemus; 

 kõrgharidus, tõendatud koolitus või väga head teadmised meditsiinilise entomoloogia 
ja/või vektoritõrje valdkonnas. 

 

Olenevalt avalduste arvust võib valikukomisjon kohaldada eespool nimetatud valikukriteeriumide 
piires rangemaid nõudeid. 

Töölevõtmine ja teenistustingimused  

Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valikukomisjon esitab direktorile. 
Valikukomisjoni ettepanek koostatakse käesoleva vaba ametikoha teate alusel. Kandidaatidelt 
võidakse nõuda kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama, et ettepanek võidakse 
avalikustada ja lõppnimekirja kandmine ei taga töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valikumenetlust. 

Edukas kandidaat võetakse tööle ajutise teenistujana Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti f alusel viieks aastaks. Lepingut võib pikendada. Töötaja 
palgaaste on AD 8. 

Kandideerijatel tuleb arvestada Euroopa Liidu personalieeskirjade nõudega, et kõik uued 
töötajad peavad edukalt läbima katseaja. 

Lepingu- ja töötingimuste lisateave on Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes 
aadressil:  

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

Töökoht asub keskuse tegevuskohas Stockholmis.  

Reservnimekiri 

Kandidaatidest võidakse koostada reservnimekiri, mida kasutatakse, kui tekib samalaadne vaba 
ametikoht. Nimekiri kehtib avalduste esitamise aasta 31. detsembrini ja seda tähtaega võib 
pikendada. 

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

Kandideerimiseks saatke täidetud avaldus e-posti aadressil 
Recruitment@ecdc.europa.eu, märkides e-kirja teemareale selgesti vaba töökoha 
viitenumbri ja oma perekonnanime. 

Avaldus on kehtiv, kui avaldusvormi kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Avaldus 
tuleb esitada Wordi või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles.5 Puudulikult 
täidetud avaldus loetakse kehtetuks. 

ECDC avaldusvorm on meie veebilehel aadressi 
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies 

Avalduste esitamise tähtpäev, valikumenetluse seisu lisateave ja värbamismenetluse oluline 
teave on avaldatud meie veebilehel ja sellega saab tutvuda eespool esitatud lingi kaudu. 

Saabuvate avalduste suure arvu tõttu teavitatakse üksnes kandidaate, keda kutsutakse 
töövestlusele. 

                                                 

5 See vaba ametikoha teade on tõlgitud ingliskeelsest originaalist kõigisse Euroopa Liidu 24 ametlikku keelde. Et keskuse igapäevane 
töökeel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies

