Laboratorioprosessin päällikkö, siemen

Organisaation esittely
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten
terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä ja kasvinterveydestä. Virasto toimii maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Tehtävän kuvaus
Tehtävä on sijoitettu Eviraan laboratoriopalvelujen toimialaan, Loimaan toimipaikkaan.
Siemenlaboratorioprosessin päällikön tehtävänä on operatiivisen toiminnan ja henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
tulostavoitteiden mukaisesti sekä sidosryhmiin vaikuttaminen. Tehtävään liittyy vastuuta alaan kuuluvista linjauksista.
Päällikkö toimii esimiehenä siemenlaboratorioprosessin henkilöstölle. Tehtävä sijoittuu kasvianalytiikan pääprosessiin ja
päällikkö raportoi kasvianalytiikan pääprosessin johtajalle.
Tehtävä sisältää toiminta-alueiden ja tulevaisuuden tarpeiden analysointia ja ennakointia, sisältäen mahdollisesti
taloudellisen suunnittelun vastuun. Esimiestyö sisältää toiminnan kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä
riskien- ja laadunhallintaa. Tehtävässä osallistutaan vahvasti toimintamallien ja prosessien kehittämiseen.
Päällikkö johtaa ja kehittää Eviran siementen ja perunan laatuun liittyviä laboratorioprosesseja ja osallistuu näiden
prosessien osalta kasvianalytiikan asiakkuuksien hallintaan ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Päällikkö johtaa ja kehittää
siementen ja perunan laatuun liittyvää analytiikkaa, laadunvalvontaa, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä
tieteellisistä tutkimusta ja asiantuntijatoimintaa. Päällikkö ohjaa laboratorion osallistumista kansainvälisten
laboratorioverkostojen (mm. ISTA) toimintaan. Päällikkö vastaa siementen ja perunan laadun tutkimuksiin liittyvästä
maksullisesta palvelutoiminnasta, hankinnoista ja ulkopuolisella rahoituksella tehtävistä tutkimushankkeista.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävä edellyttää Eviran arvojen
mukaista toimintaa. Tehtävässä edellytetään henkilöstöjohtamisen taitoa vaihtelevissa tilanteissa, kykyä kehittää
henkilöstön osaamista ja hyvinvointia ja kykyä johtaa suoritusta. Tehtävä edellyttää myös kokemusta asiantuntijatoiminnan
ja tieteellisen tutkimustyön ohjaamisesta sekä akkreditoidun laboratorion toiminnan tuntemusta, erityisesti siementen
laatuun liittyvän analytiikan osalta.
Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä, päätöksentekokykyä sekä kykyä
itsenäiseen työskentelyyn. Kasvintuotannon tuntemus ja tohtorin tutkinto katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista
taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2017
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2021
Määräaikainen tehtävään määräys.
Virka on viraston yhteinen.

Ilmoittautumista koskevat tiedot
Ilmoittaudu viimeistään 5.9.2016 16:15
ID: 30-176-2016
Tämä on sisäisen liikkuvuuden tehtävä.

Ilmoittaudu tehtävään sähköisesti tämän linkin kautta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy Eviran palkkausjärjestelmän vaativuustason E10 mukaisesti (3789,03 €/kk). Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Pia Mäkelä
Toimialajohtaja, laboratoriopalvelut
050 448 1302
pia.makela@evira.fi

Toimipiste
Loimaan toimipaikka
PL 111 (Tampereentie 51)
32201 Loimaa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

