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Avoin työpaikka: soveltavan molekyyliepidemiologian vanhempi 
asiantuntija 

Yksikkö: Seurannan ja toimenpiteiden tuki 
Viite: ECDC/AD/2017/SRS-SEAME 

 

 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) pyytää hakemuksia avointa väliaikaisen 
toimihenkilön tointa varten.  

Toimen kuvaus  

Toimenhaltija työskentelee molekulaarisen valvonnan operatiivisen ryhmän johtajan 
alaisuudessa ja tekee tiivistä yhteistyötä tautiohjelmien ja mikrobiologian koordinointijaoston 
ryhmien kanssa.  

Tehtäviin kuuluu erityisesti seuraavaa: 

 ECDC:n koko genomisekvenssin (WGS) operatiivisen mallin toteutuksen johtaminen 
edistämällä translationaalisen bioinformatiikan välineiden soveltamista WGS-tietojen 
tallentamiseksi, analysoimiseksi ja visualisoimiseksi epidemiologista käyttöä varten 
ECDC:n tehtävän mukaisesti 

 sen varmistaminen, että tässä toteutustyössä hyödynnetään niitä WGS-palveluja ja 
foorumeja, joita sellaiset kolmannet osapuolet kuin EU:n rahoittamat hankkeet ja 
kansalliset ja kansainväliset kansanterveysorganisaatiot tarjoavat, ja että toteutustyö 
integroidaan näihin palveluihin ja foorumeihin    

 molekulaarisen valvonnan tietojen hallinnan ja soveltamisen optimointi ECDC:ssä - tähän 
kuuluu myös niiden yhdistäminen epidemiologisiin tietoihin ja analysointi yhdessä niiden 
kanssa, ja tulosten integrointi rutiinitoimiin  

 molekulaarisen tyypityksen tietojen analysointia ja tulkintaa koskeva 
asiantuntijaneuvonta EU:ta koskevien kansanterveysuhkien havaitsemisen, arvioinnin, 
seurannan ja niistä tiedottamisen yhteydessä  

 valvonnan asiantuntijoiden tukeminen sellaisten valvontajärjestelmien käytössä, 
innovoinnissa ja laadunvarmistuksessa, joihin sisältyy WGS tai muita molekulaariseen 
tyypitykseen pohjautuvia osia  

 tarvittaessa muuhun ECDC:n toimintaan osallistuminen toimenhaltijan oman 
asiantuntemuksen alalla  

 osallistuminen pyydettäessä ECDC:n jokapäiväiseen ja ympärivuorokautiseen 
päivystysjärjestelmään.  
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Vaadittu pätevyys ja kokemus 

A. Muodolliset vaatimukset 

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

 koulutus, joka vastaa vähintään neljän vuoden korkeakouluopintoja, joista on 
tutkintotodistus, tai koulutus, joka vastaa vähintään kolmen vuoden 
korkeakouluopintoja, joista on tutkintotodistus, ja tässä tapauksessa lisäksi vähintään 
yhden vuoden asiaan liittyvä työkokemus1  

 vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (joka on hankittu tutkintotodistuksen 
myöntämisen jälkeen) 

 perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU-kielen taito, 
joka riittää 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  

Tähän toimeen kelpoisuuden edellytyksenä ovat työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia 
/  vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet. Ne ovat seuraavat: 

Työkokemus / ammatillinen tietämys 

 korkeakoulututkinto bioinformatiikan, mikrobiologian, epidemiologian tai biotieteiden 
alalta tai muulta niihin liittyvältä alalta 

 vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksessa esitettyihin 
tehtäviin liittyvästä työstä 

 todistettu kokemus työskentelystä molekulaarisiin tietoihin perustuvien kansanterveyden 
valvontajärjestelmien parissa 

 vahva kokemus molekulaarisen tyypityksen ja WGS-analyysien tulkinnasta ja 
soveltamisesta tautien ehkäisyyn ja valvontaan kansainvälisellä ja/tai kansallisella tasolla 
ja/tai paikallistasolla 

                                                 

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 ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja 
täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU-kielen taito.  

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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 kokemus WGS-tietojen analysoinnista ja niistä ilmoittamisesta yhdessä epidemiologisten 
tietojen kanssa epidemian puhkeamisen havaitsemisen ja tutkimisen yhteydessä  

 erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot  

 erinomainen suullinen ja kirjallinen viestintätaito 

 kyky voimaannuttaa, motivoida ja johtaa muita  

 kyky työskennellä yhdessä ja luoda vahvat monialaiset yhteistyösuhteet 

 tulossuuntautuneisuus, kyky työskennellä paineen alaisena ja priorisoida 

 laatusuuntautuneisuus ja palveluhenkisyys. 

Hakijan eduksi katsottavat kokemus ja taidot  ovat seuraavat: 

 filosofian tohtorin tutkinto, joka liittyy tartuntatautien ehkäisyyn ja valvontaan. 

 

Saapuvien hakemusten lukumäärästä riippuen 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. Toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 8. 

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, jotka ovat saatavissa 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. 

 

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

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään 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 

Tieto hakemusten toimittamisen määräajasta ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä 
muita tärkeitä tietoja valintamenettelystä saa ECDC:n verkkosivustolta edellä olevan linkin 
kautta.  

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valituille 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. 

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

