
 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 
Vaba ametikoht 

Hepatiidi vanemekspert  
järelevalve ja reageerimise tugiüksuses  

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) 
 
 

Avaldus eespool nimetatud ajutise teenistuja ametikohale kandideerimiseks palutakse saata 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusesse (ECDC).  

Töö kirjeldus  

Töötaja annab aru ECDC järelevalve ja reageerimise tugiüksuse teadusnõustamise talituse 
juhatajale ning teeb tihedat koostööd HIV-, sugulisel teel levivate nakkuste ja viirushepatiidi 
programmiga.   

Eelkõige vastutab ta järgmiste töövaldkondade eest: 

 B- ja C-hepatiidi järelevalve, teadusnõustamise ning ennetamise ja tõrje valdkonnas ECDC 
tegevuse kavandamise ja teostamise koordineerimine; 
 

 B- ja C-hepatiidi alaste teadusuuringute ja konsultatsioonide algatamine, teostamine ja/või 
järelevalve, korraldades hankeid ning juhtides töövõtjate tegevust ja võttes järelmeetmeid 
B- ja C-hepatiidi ennetamist ja tõrjet käsitlevate teadusnõuannete ja üldiste juhiste ning 
seotud valdkondades konkreetsemate juhiste väljatöötamiseks; 

 

 komisjoni ja liikmesriikide poliitikanõustajatele ette nähtud tõendusmaterjali suurendavate 
projektide algatamine ja juhtimine, et aidata neil kavandada reageerimist viirushepatiidile 
ning edendada ELis ja EMPs valitseva epidemioloogilise olukorra mõistmist; 

 

 eksperdihinnangute ja panuse andmine B- ja C-hepatiiti käsitlevate ürituste (nt 
ülemaailmne hepatiidipäev, hepatiiditeemalised ülemaailmsed tippkohtumised jms) 
ettevalmistamiseks ning ECDC esindamine teaduskohtumistel ja -konverentsidel; 

 

 töösuhete arendamine ja säilitamine komisjoni asjakohaste üksuste, teiste ELi 
institutsioonide, WHO ning asjaomaste riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
teiste peamiste rahvusvaheliste sidusrühmadega, kes tegelevad viirushepatiidi ennetamise 
ja tõrjega;  
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 enda kursis hoidmine teaduse arenguga eelkõige B- ja C-hepatiidi valdkonnas ning 
tegelemine kindlakstehtud lünkadega teadmistes, et parandada rahvatervise alast 
teaduslikku arusaamist B- ja C-hepatiidist; 

 

 eksperdinõuannete andmine liikmesriikidele ning eesmärgiga tõlgendada ja hinnata 
viirushepatiidiga seotud ohte rahvatervisele, mille ECDC tuvastab kas näitajatel (sh 
molekulaarse tüpiseerimise andmetel) või juhtumitel põhineva järelevalve kaudu; 

 

 vajaduse korral töötaja pädevusvaldkonda kuuluva muu ECDC tegevuse toetamine ning 
osalemine ECDC ööpäevaringses valvesüsteemis. 

 

Nõutav kvalifikatsioon ja tööalased kogemused 

A. Ametlikud nõuded  

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

 lõpetatud kõrgharidusele vastav haridustase, mida kinnitab diplom, kui ülikooli 
normaalõppeaeg kestis neli aastat või kauem, või lõpetatud kõrgharidusele vastav 
haridustase, mida kinnitab diplom, ja vähemalt üheaastane töökogemus asjaomasel 
erialal, kui ülikooli normaalõppeaeg kestis vähemalt kolm aastat;1  

 vähemalt üheksa-aastane töökogemus2 (pärast diplomi saamist); 

 kandidaat valdab täielikult üht ühenduste ametlikku keelt ning oskab rahuldavalt veel 
üht ühenduste ametlikku keelt, mida on vaja ametikoha ülesannete täitmiseks;3 

 kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodakondsus; 

 kandidaadil on kõik kodanikuõigused;4 

 kandidaadil on täidetud kõik talle sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud 
kohustused; 

 kandidaadil on ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused ja 

 kandidaat on ametikohustuse täitmiseks sobivas füüsilises vormis. 

 

B. Valikukriteeriumid  

Kõnealusele ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud tööalaste kogemuste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. Need on järgmised. 

Tööalased kogemused / teadmised: 

                                                 

1 Arvestatakse ainult diplomeid, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille suhtes kehtivad nende liikmesriikide 

ametiasutuste väljastatud samaväärsuse tõendid. 

2 Alati võetakse arvesse kohustuslik sõjaväeteenistus.  

3 Lisaks peavad töötajad iga-aastasele edutamisele kvalifitseerumiseks oskama kolmandat ELi keelt töökeele tasemel, nagu on 
kirjeldatud kohaldatavates personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades.  

4 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil esitada politsei tõend karistusregistri puudumise kohta. 
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 akadeemiline kraad rahvatervise, mikrobioloogia, epidemioloogia, bioteaduste või muus 
seotud valdkonnas; 

 vähemalt viieaastane töökogemus ametikohtadel, mis on seotud töökirjelduses 
nimetatud kohustustega; 

 tõendatud kogemus epidemioloogiliste meetodite kasutamisel rahvatervise andmete 
tõlgendamiseks ning teadusnõuannete väljatöötamisel rahvusvahelisel, riigi või kohalikul 
tasandil; 

 hea arusaamine viirushepatiidiga seotud rahvatervise aspektidest ja probleemidest ning 
eelkõige selle nakkushaiguse eripäradest ELi ja rahvusvahelisel tasandil;  

 head teadmised eespool nimetatud ülesannete puhul asjakohasest ELi poliitikast ja 
tegevusest; 

 väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas. 

Isikuomadused/suhtlusoskus:  

 suurepärane suuline ja kirjalik suhtlusoskus, sealhulgas oskus suhelda suure (nii 
teadusalase kui ka üldise) kuulajaskonnaga ja teha ettekandeid; 

 väga hea suhtlemisoskus ja hea meeskonnatöö oskus; 

 suurepärane võime töötada pingeolukorras ning täita ülesandeid, prioriseerida nõudmisi 
ja hallata ootusi;  

 suurepärane võime koordineerida ja juhtida projekte ja/või tegevust multidistsiplinaarses 
ja mitmekultuurilises meeskonnas; 

 kvaliteedile suunatus ja teenistusvalmidus. 

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

 suurepärane arusaamine ECDC ülesannetest ELi ametites ning eriti rahvatervise 
järelevalve ja reageerimise valdkonnas; 

 töökogemus riiklikus rahvatervise instituudis või riiklikus haiguste ennetamise ja tõrje 
keskuses; 

 kogemus rahvatervise valdkonnas (magistrikraad, EUPHEM-/EPIET-koolitusprogramm 
või samaväärne koolitus); 

 meditsiiniline kõrgharidus või doktorikraad rahvatervise või nakkushaiguste 
epidemioloogia valdkonnas; 

 kogemus projektijuhtimises. 

 

Sõltuvalt saadud avalduste arvust võib valikukomisjon kohaldada eespool nimetatud 
valikukriteeriumide hulgas rangemaid nõudeid. 

 

Töölevõtmine ja teenistustingimused  

Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valikukomisjon esitab direktorile. Käesolev 
vaba ametikoha teade on valikukomisjoni ettepaneku aluseks. Kandidaatidelt võidakse nõuda 
kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama sellega, et ettepanek võidakse 



 4 

avalikustada ja et lõppnimekirja kandmine ei taga töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valikuprotsessi.  

Edukas kandidaat võetakse tööle ajutise teenistujana Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti f alusel viieks aastaks ja seda perioodi võib pikendada. 
Töötaja ametiaste on AD 8. 

Kandideerijad peaksid arvestama ELi personalieeskirjade nõudega, et kõik uued töötajad peavad 
läbima edukalt katseaja. 

Lisaküsimuste korral lepingu- ja töötingimuste kohta vaadake palun Euroopa ühenduste muude 
teenistujate teenistustingimusi, mis on kättesaadavad järgmisel aadressil:  

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

Töökoht asub Stockholmis, kus keskus tegutseb.  

 

Reservnimekiri 

Koostada võidakse reservnimekiri ja seda võidakse kasutada reservina töötajate töölevõtmiseks 
täiendavate vabade ametikohtade tekkimisel. Nimekiri kehtib 31. detsembrini 2016 ja seda 
tähtaega võidakse pikendada. 

 

Kandideerimismenetlus 

Kandideerimiseks saatke palun täidetud avaldus aadressile 
Recruitment@ecdc.europa.eu, märkides e-kirja teemareale selgelt vaba töökoha 
viitenumbri ja oma perekonnanime. 

Teie avaldus on kehtiv, kui avalduse vormi kõik kohustuslikud väljad on täidetud. 

Avaldus tuleks esitada Wordi või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles5. 

Kõik mittetäielikud taotlused loetakse kehtetuks. 

ECDC avalduse vormi leiate meie veebilehel aadressil 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Avalduste esitamise tähtaeg ja lisateave valikumenetluse seisu kohta ning värbamisprotsessi 
käsitlev oluline teave on avaldatud meie veebilehel ja sellega saab tutvuda eespool esitatud lingi 
kaudu.  

Saabunud avalduste suure arvu tõttu teavitatakse vaid neid kandidaate, keda kutsutakse 
töövestlusele.  

 

                                                 

5 Käesolev vaba ametikoha teade on tõlgitud ingliskeelsest originaalist kõigisse 24 ELi ametlikku keelde. 

Kuna ameti igapäevane töökeel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

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

