Prosessin johtaja, riskinarviointi

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 Eviran Helsingin toimipaikkaan.
Johtaja johtaa riskinarvioinnin pääprosessin toiminnan ja resurssien suunnittelua ja vastaa vastuullaan olevien prosessien
tehokkuudesta sekä vaikuttavuus- ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja vastaa toimintaympäristön ja tulevaisuuden
tarpeiden analysoinnista ja ennakoinnista sekä sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä. Johtaja vastaa pääprosessiin
kuuluvan henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä riskien- ja laadunhallinnasta. Riskinarviointi pääprosessin johtaja
toimii esimiehenä toimintayksikkönsä henkilökunnalle ja vastaa riskinarviointitoiminnan vaikuttavuudesta.
Riskinarviointi pääprosessin johtaja johtaa ja kehittää Evirassa tehtävää riskinarviointia ja vastaa alueen asiakkuuksien
hallinnasta ja asiakaspalvelun kehittämisestä. Johtaja vastaa riskinarvioinnin kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
sekä riskinarviointiin liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena johtajan tehtävässä on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinto, perehtyneisyys virkaan
kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot,
kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
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Hakijalta odotamme
Tehtävä edellyttää laaja-alaista ja syvällistä johtamisosaamista, kokemusta asiantuntijatoiminnan ja tieteellisen
tutkimustyön ohjaamisesta sekä perehtymistä riskinarviointiin. Tehtävä edellyttää Eviran arvojen mukaista toimintaa.
Johtajatehtävässä edellytetään johtamisosaamista Eviran strategisilla painopistealueilla, mikä mahdollistaa toiminnan
kehittämisen ja suuntaamisen. Johtamistaitoa täytyy olla seuraavilta johtamisen osa-alueilta:
1)Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön rakentaminen
2)Prosessien tehokkuuden ja laadun parantaminen, toimintojen valvonta ja voimavarojen johtaminen
3)Tulosten aikaansaaminen
4)Vaikuttaminen toimintaympäristössä ja muutosten johtaminen
5)Julkishallinnon yleisasiantuntemus
6)Tehtävän edellyttämä perehtyneisyys EU-asioihin
7)Kyky uudistumiseen, jatkuvaan kehittymiseen ja asiakaslähtöiseen ajatteluun
Tehtävä edellyttää useamman toimialan, toimintaympäristön tai tehtäväalueen hyvää tietämystä, tulevaisuuden
analysointia ja tavoitteellista vaikuttamista. Tehtävässä edellytetään hyvää vuorovaikutusta, organisointi- ja
päätöksentekokykyä vaativissa tilanteissa.
Johtajatehtävässä korostuvat hyvät esimiestaidot. Tehtävissä edellytetään henkilöstöjohtamisen taitoa vaihtelevissa

tilanteissa, kykyä kehittää henkilöstön osaamista, kykyä johtaa suoritusta ja vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista.
Elintarviketurvallisuuden ja eläintautien hyvä tuntemus katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävä edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.

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

Ilmoittautumista koskevat tiedot
Ilmoittaudu viimeistään 5.9.2016 16:15
ID: 30-181-2016
Tämä on sisäisen liikkuvuuden tehtävä.

Ilmoittaudu tehtävään sähköisesti tämän linkin kautta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy Eviran palkkausjärjestelmän vaativuustason E12 mukaisesti (4948,68 €/kk). Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Liisa Sihvonen
Toimialajohtaja, tieteellinen
tutkimus- ja riskinarviointi
050 553 9226
liisa.sihvonen@evira.fi

Toimipiste
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

