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

Toimenkuvaus
Toimenhaltijan lähin esimies on kansanterveyden koulutusjaoston päällikkö, mutta hän
työskentelee tiiviisti myös jaoston muiden työntekijöiden kanssa.
Toimenhaltija vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:


Jaostopäällikön ohjauksessa hän johtaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen
stipendiohjelman (EPIET/EUPHEM)1 tieteellisen, rakenteellisen ja hallinnollisen
uudistuksen toteutusta ohjelman ulkopuoliseen arviointiin ja ECDC:n uuteen strategiaan
perustuen.



Stipendiohjelmaryhmän ja ulkoisten tieteellisten koordinoijien työn suunnittelu ja
valvonta, mukaan lukien tulosjohtaminen.



Stipendiohjelman ja MediPIETin2 tieteellinen koordinointi, mukaan lukien
opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät.



Stipendiohjelman ja MediPIET-ohjelman operatiivisen toteuttamisen valvominen,
mukaan lukien sopimusten hallinta, logistiikka, talousarvion seuranta ja toteuttaminen.

EPIET-/EUPHEM-stipendiohjelma on Euroopan alueellinen kenttäepidemiologian koulutusohjelma (FETP), joka
kuuluu maailmanlaajuiseen TEPHINET-verkostoon. Kentällä toimivien epidemiologien eurooppalainen koulutusohjelma
1

(EPIET), joka käynnistyi vuonna 1995 EU15-maat kattavana Euroopan komission ja vuonna 2008 käynnistetyn mikrobiologian
eurooppalaisen kansanterveysalan koulutusohjelman (EUPHEM) rahoittamana hankkeena, yhdistettiin yhdeksi ohjelmaksi vuoden
2017 kohortista alkaen. Stipendiaatit ovat jo valmistuneita kansanterveysalan ammattilaisia, ja koulutus tapahtuu työssä
kansallisissa ja alueellisissa tartuntatautien seuranta- ja valvontakeskuksissa, mukaan lukien kansanterveysalan laboratoriot
Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa.
Lisätietoja:
ECDC:n verkkosivusto https://ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem/about
Vuoden 2020 kohorttia koskeva käsikirjahttps://ecdc.europa.eu/en/publications-data/ecdc-fellowship-programme-manual-cohort2020
2

MediPIET on EU:n rahoittama alueellinen kentällä toimivien epidemiologien koulutusohjelma (FETP), ja se kattaa 18 EU:n
ulkopuolista maata Välimeren ja Mustanmeren ympärillä. ECDC koordinoi tätä ohjelmaa vuosina 2021–2024.

1

ECDC AVOIN TOIMI



Stipendiohjelman edistäminen ja vaikuttaminen sen puolesta.



Stipendiohjelman ja muiden eurooppalaisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten
kansanterveyden koulutusohjelmien välisten yhteyksien helpottaminen.



Stipendiohjelmaan liittyvät edustustehtävät alan kokouksissa ja konferensseissa.



ECDC:n operatiivisena pääyhteyshenkilönä toimiminen TSF-koulutuskeskusfoorumin
(Training Site Forum) kanssa.



Muuhun ECDC:n toimintaan osallistuminen tarvittaessa oman asiantuntemuksen alalla.

Vaadittava pätevyys ja kokemus
A. Muodolliset vaatimukset
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä tietyt muodolliset vaatimukset, jotka ovat
seuraavat:


vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai
vähintään kolmevuotinen korkeakoulututkinto, josta on osoituksena tutkintotodistus,
sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta.3



hakijalla on vähintään yhdeksän vuoden työkokemus4 (hankittu tutkintotodistuksen
myöntämisen jälkeen)



hakijalla on yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n
virallisen kielen tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito5



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



hakijalla on täydet kansalaisoikeudet6



hakija on täyttänyt mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuutensa



hakijalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine ja



terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen.

3

Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle asianomaisen
jäsenvaltion viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen.
4
Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon.
5

Jos hakijan äidinkieli on jokin muu kuin EU:n virallinen kieli tai englanti, hänen on esitettävä todistus toisen taitamansa kielen
tasosta (vähintään B1-taso).
Vuotuisella ylennyskierroksella ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on sovellettavissa henkilöstösäännöissä
ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU-kielen taito.
6
Valittua hakijaa pyydetään toimittamaan ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä.
2
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B. Valintaperusteet
Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja
vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät. Näitä ovat seuraavat:

Työkokemus ja ammatillinen tietämys


Vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksessa esitettyjä
tehtäviä vastaavasta työstä.



Kokemus johtotehtävistä, mukaan lukien ryhmään, suunnitteluun ja budjettiasioihin
liittyvä johtaminen.



Työkokemus tartuntatautien ja niiden ehkäisyn, valvonnan ja hallinnan ja erityisesti
epidemiologian alalta.



Laaja ammattikokemus pedagogiikasta, opetuksesta ja koulutuksesta jatko-opintojen
tasolla.



Kenttäepidemiologian koulutusohjelmien tuntemus.



Työkokemus kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä.



Erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot


Diplomaattiset taidot ja kyky saattaa tasapainoon erilaisia toiveita ja odotuksia.



Erityinen palvelusuuntautuneisuus ja asiakaspalveluhenkisyys.



Kyky tehdä yhteistyötä ryhmän osana sekä kyky johtaa, motivoida ja kehittää alaisia ja
muita työntekijöitä.



Erinomaiset suunnittelu-, koordinointi-, priorisointi- ja organisointitaidot.



Huolellisuus sekä suuntautuminen yksityiskohtiin ja tuloksiin.



Kyky tehdä yhteistyötä ja luoda vahvat yhteistyösuhteet.



Erittäin hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Saatujen hakemusten määrästä riippuen valintalautakunta voi soveltaa edellä mainittuja
valintaperusteita tiukempia vaatimuksia tai soveltaa mitä tahansa luetelluista eduksi
katsottavista ominaisuuksista.

Yhtäläiset mahdollisuudet
ECDC tarjoaa työnantajana tasavertaiset mahdollisuudet kaikille ja kannustaa kaikkia
hakukelpoisuus- ja valintaperusteet täyttäviä henkilöitä toimittamaan hakemuksen ikään,
rotuun, poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnollisen vakaumukseen, sukupuoleen tai
seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaan katsomatta.

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. Tämä
avointa tointa koskeva ilmoitus on valintalautakunnan ehdotuksen perustana. 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.
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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 8.
Hakijoiden on otettava huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien
työntekijöiden on läpäistävä koeaika.
Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin 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 asti,
jona haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa.

Hakumenettely
Täytetty hakemus toimitetaan osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu.
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan
sukunimi.
Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä kaikki vaaditut
osiot hakulomakkeessa, mieluiten englannin kielellä, ja toimitettava hakulomake
Word- tai PDF-muodossa7. Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.
ECDC:n hakulomakkeen saa täältä:
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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.

7

Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille EU:n virallisille kielille. Koska viraston päivittäisessä
toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä.
4

