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Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 
Vaba ametikoha teade  

Andmehalduse peaekspert / seireandmete teenuste rühma juht  
järelevalve ja reageerimise toetamise üksuses  

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) 
 
 

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

Töö kirjeldus 

Töötaja allub epidemioloogiliste meetodite osakonna juhatajale, tehes samas tihedat koostööd 
osakonna teiste liikmetega ning järelevalveosakonna haigusprogrammide meeskondadega. 
Töötaja peamised ülesanded: 

 juhib seireandmete teenuste rühma, luues tugeva meeskonna ja teenindusvalmiduse, 
andes rühma töötajatele korrapäraselt tehnilist ja tulemuslikkust käsitlevat tagasisidet; 

 koordineerib Euroopa seiresüsteemi (TESSy) üles laaditud ja seal säilitatavate andmete 
haldamist, kindlustades analüüside jaoks kvaliteetsed andmed ja andmete tõlgendamise 
maksimeerimise; 

 koordineerib, standardib ja automatiseerib võimalikult suures ulatuses nakkushaiguste 
seireandmete kogumis-, puhastamis- ja kontrolliprotsesse; 

 tagab haiguste ekspertide, andmehaldajate ja biostatistikute tõhusa koostöö 
sisseseadmise andmete kogumise, puhastamise, kontrollimise ja uurimise etappides, 
töötades välja tõhusad protsessid ja toetades neid hästi korraldatud seirearuannete 
koostamisega; 

 töötab välja ja rakendab siseandmete haldamise kvaliteedi tagamise menetlused ja 
protsessid; 

 koordineerib andmehalduse võrgustiku ja strateegia loomist ettevõtte tasandil; 

 toetab liikmesriike TESSy kasutamisel, korraldades koolitusi ja/või tehes kohapealseid 
kontrollkäike; 

 edendab parimaid tavasid ELi seireandmete esitamise protsessides, et vähendada 
andmeesitajate aruandluskoormust liikmesriikides; 

 kindlustab tõhusa ja kvaliteetse TESSy kasutajatoe andmeesitajatele ja sisekasutajatele; 
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 pakub ja rakendab epidemioloogide jaoks innovaatilisi teenuseid, et hankida ja uurida 
analüüsivalmis puhastatud andmekogumikke; 

 suurendab TESSy andmete kättesaadavust ja kasutamist, olles kontaktpunktiks 
kolmandatele isikutele andmete jagamist käsitleva uue poliitika rakendamisel; 

 koordineerib TESSy metaandmete kogumike läbivaatamise protsessi; 

 teeb koostööd TESSy IT-arendajate ja TESSy kasutajatega, et tagada vigade õigeaegne 
ja tõhus parandamine ning kokkulepitud paranduste rakendamine; 

 juhib iga-aastase tööprogrammi ja seireandmete haldamiseks eraldatud eelarve 
kavandamist ja rakendamist; 

 aitab vajaduse korral kaasa ECDC muu tegevuse puhul ja oma pädevusvaldkonnas; 

 palve korral osaleb 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 üks aasta töökogemust vastaval erialal, 
kui ülikooli normaalõppeaeg kestis vähemalt kolm aastat1; 

 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 täitmiseks3; 

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

 kandidaadil on kõik kodanikuõigused4; 

 kandidaat peab olema täitnud talle seadusega ettenähtud sõjaväeteenistuskohustuse; 

 kandidaadil on ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused ja 

 kandidaat on ametikohustuse täitmiseks sobivas füüsilises vormis. 

 

                                                 

1 Arvesse võetakse ainult diplomeid ja tõendeid, mis on antud ELi liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 

ametiasutustes väljastatud samaväärsed 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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B. Valikukriteeriumid 

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

Tööalased kogemused / teadmised: 

 akadeemiline kraad informaatikas, bioteadustes, infotehnoloogias või muus seotud 
valdkonnas; 

 vähemalt üheksa-aastane töökogemus ametikohtadel, mis on seotud töö kirjelduses 
nimetatud kohustustega; 

 vähemalt viieaastane töökogemus suurte rahvatervise järelevalve andmebaaside 
haldamise valdkonnas rahvusvahelisel, riigi või kohalikul tasandil; 

 vähemalt kolmeaastane töökogemus meeskondade ja klienditeenindajate juhtimise 
valdkonnas; 

 kogemus ettevõtetele suunatud tegevust toetava ärianalüüsi tarkvara kasutamisel; 

 andmehalduse kogemus, kasutades SQL-keelt; 

 andmeanalüüsi kogemus, kasutades statistikatarkvara, näiteks STATA või R. 

Isikuomadused/suhtlusoskus: 

 väga hea organiseerimis- ja suhtlusoskus; 

 väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas ning võime suhelda üksikisikutega 
kõigil tasanditel; 

 väga hea suhtlemisoskus ja hea meeskonnatöö oskus; 

 suutlikkus pingeolukorras töötada ja kohustusi hallata; 

 kvaliteedile suunatus ja teenistusvalmidus. 

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

 teadmised teabe juhtimise põhimõtetest seoses andmehaldusega ettevõtte tasandil 

 konkreetne kogemus nakkushaiguste andmete haldamisel; 

 kogemus koolitustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel; 

 läbitud koolitus inimeste juhtimise valdkonnas; 

 kogemus projektijuhtimises; 

 arusaamine ECDC ülesannetest ELi ametites ja eriti nakkushaiguste järelevalve 
valdkonnas; 

 töökogemus hankeprotsesside valdkonnas ELi regulatiivraamistikus. 

 

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

Töölevõtmine ja teenistustingimused 

Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valimiskomisjon direktorile esitab. Käesolev 
vaba ametikoha teade on valimiskomisjoni ettepaneku aluseks. Kandidaatidelt võidakse nõuda 
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kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama sellega, et ettepanek võidakse 
avalikustada ja et lõppnimekirja kandmine ei garanteeri töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valimisprotsessi. 

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. 

Reservnimekirjad 

Koostada võidakse reservnimekiri ja seda võidakse kasutada reservina töötajate töölevõtmiseks 
täiendavate vabade ametikohtade tekkimisel. Nimekiri kehtib 31. detsembrini 2017 ja seda võib 
pikendada. 

Avalduste esitamine 

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 sellel on täidetud kõik avalduse vormi kohustuslikud 
väljad, mis tuleks esitada Wordi või PDFi 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 tähtpäev on 10. mai 2016 kell 24.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). 

Hilisemas etapis võidakse kandidaadilt nõuda tõendavaid originaaldokumente 
kandideerimisavalduses esitatud väidete kinnituseks. Kandidaat, kellele ametikohta pakutakse, 
peab tegema läbi kohustuslikud meditsiinilised analüüsid ja füüsilise läbivaatuse valitud 
meditsiiniasutuses. 

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

Lähemat teavet valikumenetluse kohta leiate meie veebilehelt, kasutades eespool olevat linki. 

                                                 

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

ameti igapäevase tegevuse keel 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

