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Avoin työpaikka: Infektiotautien epidemiologian asiantuntija 
Yksikkö: Seurannan ja toimenpiteiden tuki 

Viite: ECDC/AD/2017/SRS-EIDE 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa (ECDC) on avoinna kolme infektiotautien 
epidemiologian asiantuntijan paikkaa, joista kaksi seurannan alalla (erityisesti rokotteilla 
ehkäistävien tautien sekä uusien ja vektorivälitteisten tautien seuranta) ja yksi toimenpiteiden 
alalla (mukaan lukien yleiset ja rokotteilla ehkäistäviin tauteihin liittyvät toimenpiteet). 
Tarkoituksena on myös laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää mahdollisten tulevien 
avointen paikkojen täyttämiseen tällä tai muilla aloilla. 

Hakemuksia pyydetään ECDC:n edellä kuvattuja avoimia väliaikaisia toimia varten.  

Toimen kuvaus  

Toimenhaltija osallistuu työhön yhdessä tai useammassa ECDC:n tautiohjelmassa 
(mikrobilääkeresistenssi ja hoitoon liittyvät infektiot, uudet ja vektorivälitteiset taudit, 
elintarvike- ja vesivälitteiset taudit ja zoonoosit, sukupuoliteitse leviävät infektiot, myös HIV ja 
veren välityksellä tarttuvat virukset, influenssa, tuberkuloosi, rokotteilla ehkäistävät taudit) tai 
jollakin toiminnallisella alueella (seuranta, epidemioiden varhaistunnistus ja niihin vastaaminen, 
tieteellinen arviointi, epidemiologiset menetelmät). Toimenhaltija työskentelee seurannan ja 
toimenpiteiden tuen yksikössä. 

 

Hänen työhönsä sisältyy seuraavien toiminta-alojen tehtäviä: 

 osallistua tartuntatautien jonkin tietyn sairauden alaan keskittyvien seurantatietojen 
keräämiseen, validointiin, analysointiin, tulkitsemiseen ja levitykseen ja/tai koordinoida 
edellä mainittua toimintaa 

 osallistua tartuntatautien seurantaverkostojen strategiseen ja jokapäiväiseen 
koordinointiin, myös kokousten valmisteluun, organisointiin ja jatkotoimiin 

 pitää yhteyttä tartuntatautien seurantaan osallistuviin kansallisiin ja kansainvälisiin 
elimiin 

 osallistua tartuntatautien epidemiologisen ja laboratoriossa tapahtuvan seurannan 
vahvistamiseen ja yhdenmukaistamiseen jäsenvaltioissa 

 antaa oikea-aikaisesti tartuntatautien rutiiniseurantaan liittyviä tietoja laadukkaiden 
ECDC:n raporttien ja ECDC:n verkkosisällön välityksellä sekä jakaa tutkimustuloksia 
vertaisarvioitujen julkaisujen ja tieteellisissä konferensseissa pidettävien esitelmien 
avulla 
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 koordinoida tieteellisiä tutkimuksia ja tautikohtaisia hankkeita omalla erikoisalallaan ja/tai 
osallistua tällaisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin 

 osallistua nopeisiin riskien/epidemioiden arviointeihin 

 osallistua muuhun ECDC:n toimintaan tarpeen mukaan oman asiantuntemuksen alalla 

 osallistua tarvittaessa kansanterveydellisten uhkien torjuntaan ja ECDC:n jokapäiväisen 
ja ympärivuorokautisen päivystyksen järjestelmään. 

 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 

A. Muotovaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muotovaatimukset: 

 vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka suorittamisesta 
on annettu tutkintotodistus1 

 jonkin Euroopan unionin kielen perusteellinen taito ja toisen EU:n kielen tyydyttävä, 
tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito2 

 jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 

 täydet kansalaisoikeudet3 

 mahdolliset asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuudet täytetty 

 tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine ja 

 terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet  

Tähän toimeen kelpoisuuden edellytyksenä ovat työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia 
sekä vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet: 

Työkokemus ja ammatillinen tietämys 

 vähintään viiden vuoden työkokemus (tutkinnon suorittamisen jälkeen), josta vähintään 
kolme vuotta toimen kuvauksessa esitettyjä tehtäviä vastaavasta työstä esimerkiksi 
jollakin tai joillakin seuraavista aloista: mikrobilääkeresistenssi ja hoitoon liittyvät 
infektiot, uudet ja vektorivälitteiset taudit, elintarvike- ja vesivälitteiset taudit ja 
zoonoosit, sukupuoliteitse leviävät infektiot, myös HIV ja veren välityksellä tarttuvat 
virukset, influenssa, tuberkuloosi, rokotteilla ehkäistävät taudit, seuranta, epidemioiden 
varhaistunnistus ja niihin vastaaminen, tieteellinen arviointi, epidemiologiset 
menetelmät 

                                           

1 Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle asianomaisen jäsenvaltion 

viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 

2 Ylentäminen vuotuisella ylennyskierroksella edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on asiassa sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU:n kielen taito.  

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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 korkeakoulututkinto kansanterveyden, epidemiologian, biotieteiden tai lääketieteen 
alalta tai muulta vastaavalta alalta 

 laaja kokemus tartuntatautien epidemiologisesta seurannasta ja epidemiologisten 
tietojen analysoinnista alueellisella, kansallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla 

 todistetusti kokemusta tieteellisten tietojen analysoinnista ja tulkinnasta sekä 
analyyttisestä epidemiologiasta tilastollisten ohjelmistojen avulla ja valmiudet edellä 
mainittuihin tehtäviin 

 todistetusti kokemusta viranomaisille, kollegoille ja suurelle yleisölle suunnatusta 
tieteellisestä viestinnästä, erityisesti suullisten esitelmien ja tieteellisten artikkelien 
julkaisemisen avulla  

 yhden tai useamman tarttuvan taudin seurantaan ja valvontaan EU:ssa liittyvän 
toiminnan erinomainen tuntemus 

 englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

 laatutietoisuus ja palvelualttius 

 kyky työskennellä yhdessä ja luoda vahvat yhteistyösuhteet 

 erinomainen analysointikyky 

 tulossuuntautuneisuus ja aloitteellisuus 

 erinomainen kyky organisoida ja työskennellä paineen alla. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot 

 kenttäepidemiologian alan koulutus (esim. EIS, EPIET tai FETP) tai akateeminen 
epidemiologian koulutus 

 todistetusti kokemusta STATA- tai R-ohjelmiston käytöstä epidemiologisten tietojen 
analysoinnissa 

 kokemus hankejohtamisesta kansallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla. 

 

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

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot  

Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tämän hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita voidaan 
pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. 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 5. 

Hakijoiden on otettava huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on läpäistävä koeaika. 
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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, jossa ECDC toimii. 

Varallaololuettelo 

Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää rekrytoinnissa, jos vastaavia 
toimia tulee avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 31. päivään, jona 
haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

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 kielellä4. 
Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. 

ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Hakemusten toimittamisen määräaika ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä muita 
tärkeitä tietoja valintamenettelystä on saatavana ECDC:n verkkosivuilla edellä olevan linkin 
kautta. 

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille. 

                                           

4 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

