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Avoin työpaikka: Lääketieteellisen entomologian asiantuntija 
Yksikkö: Seurannan ja toimenpiteiden tuki 

Viite: ECDC/AD/2017/SRS-EME 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) avointa väliaikaista tointa varten 
pyydetään hakemuksia. 

Toimen kuvaus  

Toimenhaltija toimii EU:n valmiusryhmän johtajan alaisuudessa ja työskentelee uusien ja 
vektorivälitteisten tautien ohjelmassa. 

Tarkoituksena on antaa vektorivälitteisiin tauteihin liittyvää asiantuntijatukea ECDC:n 
toiminnassa erityisesti kansanterveyteen liittyvän ennaltaehkäisyn ja valvonnan sekä 
toimenpiteiden tuen alalla. 

 

Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 

 tukea ja kehittää edelleen ihmisiin tarttuvien vektorivälitteisten tautien kannalta 
merkittävää seurantaa 

 osallistua vektorivälitteisiä tauteja koskevan ECDC:n strategian edelleenkehittämiseen ja 
aloittaa sillä alalla uutta merkittävää toimintaa 

 tukea vektorivälitteisten tautien uhkaan liittyvää ECDC:n toimintaa Euroopan unionissa 
(EU) ja sen ulkopuolella 

 varmistaa, että tartuntatauteihin liittyviin uhkiin vastataan oikea-aikaisesti laatimalla 
tutkimustietoon perustuvia laadukkaita nopeita riskinarviointeja sekä muita tuotoksia 

 pitää yhteyttä merkittäviin kumppaneihin Euroopan vektorivälitteisten tautien 
seurannassa ja valvonnassa 

 pitää yllä ja lujittaa edelleen yhteistyötä lääketieteellisten ja eläinlääketieteellisten 
entomologien eurooppalaisten verkostojen kanssa 

 osallistua muuhun ECDC:n toimintaan tarpeen mukaan oman asiantuntemuksen alalla 

 osallistua ECDC:n ympärivuorokautiseen (24/7) päivystysjärjestelmään ja vastatoimien 
päivystysvuorolistaan osallistuminen. 
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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 tyydyttävä toisen EU:n kielen taito, 

joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen2 

 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 on kertynyt toimen kuvauksessa esitettyjä tehtäviä vastaavasta työstä  

 toteen näytetty asiantuntemus ja kokemus lääketieteellisen entomologian suorasta 
soveltamisesta monenlaisten ihmisiin tarttuvien tautien levittäjien alalla, kuten moskiitot, 
punkit, mäkärät, kirput jne. 

 tartuntatauteihin liittyvän kansanterveystoiminnan perusteellinen tuntemus 

 kokemus kansanterveystyöstä, erityisesti tartuntatautien epidemiologian alalla 

 kokemus projektinjohtamisesta 

 englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

 laatutietoisuus ja palvelualttius 

 kyky työskennellä yhdessä ja luoda vahvat monialaiset yhteistyösuhteet kansainvälisessä 
ympäristössä 

 tuloskeskeisyys 

                                           

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 

myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

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

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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 erinomainen analysointikyky. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot 

 todistettu taito välittää tieteellistä tietoa viranomaisille, tutkijoille ja suurelle yleisölle 

 kokemus klimatologiasta, matemaattisesta ja/tai tilastollisesta mallintamisesta tai 

paikkatietojärjestelmistä 

 julkaisutoiminta: lääketieteelliseen entomologiaan ja kansanterveyteen liittyvät kirjat tai 
tieteelliset artikkelit. 

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

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 AD 5. 

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

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 hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite 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-muodossa4. 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 verkkosivuilta edellä olevan linkin 
kautta. 

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valituille hakijoille. 

                                           

4 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

