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Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 
Vaba ametikoht 

Vaktsiinennetatavate haiguste peaekspert 
seire ja reageerimistoe osakonnas  

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) 
 
 

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

Ametikoha kirjeldus 

Töötaja allub seire ja reageerimistoe osakonna seiretalituse A rühma juhatajale ning töötab 
vaktsiinennetatavate haiguste programmis. 

 

Eelkõige vastutab ta järgmiste töövaldkondade eest: 

 abistab ECDC tegevuse planeerimisel ja prioriseerimisel vaktsiinennetatavate haiguste 
seire valdkonnas; 

 koordineerib vaktsiinennetatavate haiguste seire igapäevast tegevust (sh asjakohaste 
andmete kogumine, kontrollimine, analüüsimine, tõlgendamine ja levitamine); 

 koordineerib vaktsiinennetatavate haiguste ennetamise ja tõrje võrgustikke ja suhtleb 
võrgustike koordineerimiskomiteedega; 

 tutvustab seiretulemusi rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja avaldab 
vaktsiinennetatavate haiguste seireandmete süvaanalüüsi põhjal eelretsentseeritavaid 
teadusartikleid; 

 juhib tegevust ja haldab teenuslepinguid, mille eesmärk on parandada liikmesriikide 
laborivõimekuse lõimimist vaktsiinennetatavate haiguste Euroopa-ülesesse seiresse; 

 abistab liikmesriike oma vaktsiinennetatavate haiguste seire hindamisel ja tugevdamisel; 

 aitab kaasa tihedate töösuhete arendamisele ja hoidmisele ECDC ja 
riiklike/rahvusvaheliste vaktsiinennetatavate haiguste seire asutuste vahel; 

 vajaduse korral aitab kaasa ECDC muus tegevuses ja oma pädevusvaldkonnas;  

 vajaduse korral osaleb ECDC ööpäevaringses valvesüsteemis ning rahvusvahelistele 
rahvatervise eriolukordadele reageerimisel. 

  

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/vpd/Pages/index.aspx
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Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele ametlikele nõuetele. 

 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 asjakohast erialast 
töökogemust, kui ülikooli normaalõppeaeg kestis vähemalt kolm aastat1. 

 Vähemalt 9 aastat töökogemust2 (pärast diplomi saamist). 

 Euroopa Liidu ühe ametliku keele valdamine ja Euroopa Liidu veel ühe ametliku keele 
rahuldav oskus tasemel, mida on vaja ametiülesannete täitmiseks3. 

 Euroopa Liidu liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodakondsus. 

 Kõik kodanikuõigused4. 

 Seadusega ettenähtud sõjaväeteenistuse kõigi kohustuste täitmine. 

 Ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused. 

 Ametikohustuse täitmiseks sobiv füüsiline vorm. 

 

B. Valikukriteeriumid  

Ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud järgmised töökogemuse ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. 

Töökogemus / teadmised: 

 Akadeemiline kraad meditsiini, rahvatervise või epidemioloogia valdkonnas.  

 Vähemalt 5-aastane töökogemus ametikohtadel, mis on seotud ametikoha kirjelduses 
nimetatud kohustustega. 

 Tõendatud töökogemus vaktsiinennetatavate haiguste piirkondlike, riiklike või 
rahvusvaheliste seiresüsteemide juhtimisel. 

 Tõendatud kogemus andmete analüüsimisel epidemioloogia statistika- ja 
analüüsimeetoditega. 

 Tõendatud oskused teadusliku teabe edastamisel ametiasutustele, ekspertidele ja 
laiemale üldsusele, eriti teadusartiklite avaldamisel. 

 Tõendatud kogemus suurte, paljude partnerite ja sidusrühmadega projektide juhtimisel. 

 Vaktsiinennetatavate haiguste epidemioloogiliste ja laboriaspektide hea tundmine. 

                                                 

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

ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 

2 Alati võetakse arvesse kohustuslik sõjaväeteenistus. 

3 Iga-aastasele edutamisele kvalifitseerumiseks peavad töötajad oskama ka kolmandat Euroopa Liidu keelt töökeele tasemel, mis 

on kirjeldatud kohaldatavates personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades.  

4 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil esitada politseitõend karistusregistri kannete puudumise kohta. 
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 Väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas. 

Isikuomadused/suhtlusoskus: 

 Väga hea analüüsioskus 

 Väga hea korraldamis-, projektijuhtimis- ja prioriseerimisoskus 

 Kvaliteedile suunatus ja teenistusvalmidus 

 Väga hea suhtlemisoskus ja meeskonnatöö oskus 

 Oskus teisi võimestada, motiveerida ja juhtida 

 Valmisolek pidevalt edasi õppida ja hoida end kursis oma pädevusvaldkonna arenguga 

Samuti oleme määratlenud järgmised eelistatavad kogemused ja oskused. 

 Väliepidemioloogia väljaõpe (nt EIS, EPIET, FETP) 

 Vaktsinoloogia väljaõpe 

 Rahvatervise, nakkushaiguste või pediaatria spetsialiseerumisega arstikutse 

 Tõendatud teadustöö vaktsiinennetatavate haiguste valdkonnas 

 Töökogemus vaktsiinennetatavate haiguste puhangute tuvastamisel ja uurimisel 

 Usaldusväärsed teadmised tõenduspõhistest metoodikatest ja kogemus eksperdikogude 
koordineerimisel 

 

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

 

Töölevõtmine ja teenistustingimused 

Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille esitab valikukomisjon direktorile. 
Valikukomisjoni ettepanek koostatakse käesoleva vaba ametikoha teate alusel. Kandidaatidelt 
võidakse nõuda kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama, et ettepanek võidakse 
avalikustada ja lõppnimekirja kandmine ei garanteeri töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valikumenetlust. 

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

Kandideerijatel tuleb arvestada Euroopa Liidu personalieeskirjade nõudega, et kõik uued 
töötajad peavad läbima edukalt katseaja. 

Lepingu- ja töötingimuste lisateave on Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustes aadressil  

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

Töökoht asub keskuse tegevuskohas Stockholmis.  

 

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

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

 

Avalduste esitamine 

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

Avaldus on kehtiv, kui sellel on täidetud kõik avaldusvormi kohustuslikud väljad. 
Avaldusvorm tuleb esitada Word- või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles5. 
Kõik mittetäielikud taotlused loetakse kehtetuks. 

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

Taotluste esitamise tähtpäev on 13. juuni 2016 kell 24.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). 

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

Valikumenetluse lisateave on meie veebilehel eespool nimetatud aadressil. 

                                                 

5 Käesolev vaba töökoha teade on tõlgitud kõigisse Euroopa Liidu 24 ametlikku keelde ingliskeelsest originaalist. Et ameti igapäevase 

tegevuse keel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

