
 1 

Vaba ametikoht: nakkushaiguste epidemioloogia ekspert 
Osakond: seire ja reageerimistoe osakond 

Viide: ECDC/AD/2017/SRS-EIDE 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) otsib kolme töötajat nakkushaiguste 
epidemioloogia eksperdi ametikohale. Kaks töökohta on seotud seirega (eelkõige 
vaktsiinvälditavate haiguste ning uute ja siirutajatega levivate haiguste valdkonnas) ja üks 
reageerimisega (sealhulgas üldine ja vaktsiinvälditavate haigustega seotud reageerimistegevus). 
Samuti soovib keskus luua reservnimekirja, mida saaks kasutada tulevaste vabade ametikohtade 
täitmiseks samas või mõnes muus valdkonnas. 

Avaldused eespool nimetatud ajutise teenistuja ametikohale kandideerimiseks palutakse saata 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele.  

Ametikoha kirjeldus  

Töötaja toetab ECDC ühe või mitme haigusprogrammi tööd (antimikroobikumiresistentsus ja 
tervishoiuteenustega seotud nakkused, uued ja siirutajatega levivad haigused, toidu ja veega 
levivad haigused ja zoonoosid, sugulisel teel levivad nakkused, sealhulgas HIV ja vere kaudu 
levivad viirused, gripp, tuberkuloos, vaktsiinennetatavad haigused) või töötab mõnes 
funktsionaalses valdkonnas (seire, epideemiateave ja reageerimine, teaduslik hindamine, 
epidemioloogilised meetodid). Töötaja töötab seire ja reageerimistoe osakonnas. 

 

Tema tööülesanded on seotud järgmiste tegevusvaldkondadega: 

 nakkushaiguste seireandmete kogumise, valideerimise, analüüsi, tõlgendamise ja 
levitamise toetamine ja/või koordineerimine, keskendudes konkreetsele 
haigusvaldkonnale; 

 nakkushaiguste seirevõrgustike strateegilise ja korrapärase koordineerimise toetamine, 
sealhulgas koosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja järeltegevused; 

 nakkushaiguste seires osalevate riiklike ja rahvusvaheliste asutustega suhtlemine; 

 nakkushaiguste epidemioloogilise ja laboratoorse seire tugevdamise ja liikmesriikides 
integreerimise toetamine; 

 tavapäraste nakkushaiguste seireandmete õigeaegne edastamine kvaliteetsete ECDC 
aruannete ja veebisisu vahendusel ning uuringutulemuste esitamine eksperdihinnangu 
saanud publikatsioonide ja teaduskonverentside ettekannete kaudu; 

 teadusuuringute ja konkreetseid haigusi käsitlevate projektide koordineerimine ja/või 
toetamine oma pädevusvaldkonnas; 
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 kiirete riski- ja puhanguhinnangute koostamise toetamine; 

 vajaduse korral ECDC muu tegevuse toetamine oma pädevusvaldkonnas; 

 vajadusel rahvatervisealaste hädaolukordade lahendamise toetamine ja ECDC 
ööpäevases valvesüsteemis osalemine. 

 

Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama mitmele ametlikule nõudele. Need on järgmised: 

 haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud 
ülikoolikursusele1; 

 Euroopa Liidu ühe ametliku keele valdamine ja Euroopa Liidu muu ametliku keele 
rahuldav oskus ametiülesannete täitmiseks vajalikul tasemel2; 

 Euroopa Liidu liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodakondsus; 

 kõik kodanikuõigused3; 

 täidetud on kõik seadusega ettenähtud sõjaväeteenistuskohustused; 

 ametikohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused; 

 ametikohustuste täitmiseks sobiv füüsiline vorm. 

 

B. Valikukriteeriumid  

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

Erialased töökogemused/teadmised: 

 vähemalt 5-aastane erialane töökogemus (pärast diplomi saamist), millest vähemalt 3 
aastat on saadud ametikoha kirjelduses nimetatud töökohustustega ametikohal, näiteks 
mõnes või mitmes järgmises valdkonnas: antimikroobikumiresistentsus ja 
tervishoiuteenustega seotud nakkused, uued ja siirutajatega levivad nakkused, toidu ja 
veega levivad haigused ja zoonoosid, sugulisel teel levivad nakkused (sealhulgas HIV ja 
vere kaudu levivad viirused), gripp, tuberkuloos, vaktsiinennetatavad haigused, seire, 
epideemiateave ja reageerimine, teaduslik hindamine, epidemioloogilised meetodid; 

 akadeemiline kraad rahvatervise, epidemioloogia, bioteaduste, meditsiini või muus 
seotud valdkonnas; 

 epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste andmete analüüsi pikaajaline kogemus 
piirkondlikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil; 

                                           

1 Arvestatakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 

ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 

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

3 Enne ametisse nimetamist tuleb valituks osutunud kandidaadil esitada enda kohta väljavõte karistusregistrist. 
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 tõendatud kogemused ja oskused andmeanalüüsis, teadusliku teabe tõlgendamises ja 
analüütilises epidemioloogias, kasutades statistikatarkvara; 

 tõendatud kogemus teadusliku teabe edastamises ametiasutustele, ekspertidele ja 
laiemale üldsusele, eriti suuliste ettekannete ja teadusartiklite avaldamise kaudu;  

 suurepärased teadmised ühe või mitme nakkushaiguse seire ja kontrolliga seotud 
tegevusest Euroopa Liidus; 

 väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas. 

Isikuomadused/suhtlusoskus: 

 kvaliteedikesksus ja teenistusvalmidus; 

 koostööoskus ja tugevate töösidemete loomise oskus; 

 väga hea analüüsioskus; 

 tulemustele suunatus ja algatusvõime; 

 suurepärased organisatoorsed oskused ja suutlikkus töötada pingelises olukorras. 

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

 väliepidemioloogiaalane väljaõpe (nt EIS, EPIET, FETP) või akadeemiline 
epidemioloogiaalane väljaõpe; 

 epidemioloogiliste andmete analüüsis statistikatarkvara (STATA või R) kasutamise 
tõendatud kogemus; 

 projektijuhtimise kogemus riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil. 

 

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 selle 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 ja seda perioodi võidakse pikendada. 
Töötaja palgaaste on AD 5. 

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. 

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

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 failina või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles4. 
Puudulikult täidetud avaldus tunnistatakse kehtetuks. 

ECDC avaldusvorm on meie veebilehel aadressil 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx. 

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. 

                                           

4 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. 
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