Prosessin johtaja, siemen ja lajike

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 kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys- toimialaan.
Johtaja vastaa monimuotoisesta ja laajasta pääprosessista siemen ja lajike, johon kuuluvat alaprosessit siemen laatu,
siemenmarkkinoiden toimivuus, hukkakaura ja lajikkeet. Tehtävässä ohjataan myös näissä prosesseissa toimivia
laboratorioprosesseihin sijoitettuja asiantuntijoita.
Johtajan tehtävänä on modernin prosessin omistajana monimuotoisen ja laajan strategisen ja operatiivisen toiminnan ja
henkilöstön johtaminen sekä kehittäminen toimialan päämäärien ja tulostavoitteiden mukaisesti. Johtaja vastaa prosessin
toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeiden analysoinnista ja ennakoinnista sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta.
Johtajan tehtävänä on varmistaa sidosryhmiin vaikuttaminen ja niiden tarpeiden tunnistaminen, sillä tehtävässä korostuu
prosessin tavoitteiden saavuttaminen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tehtävään liittyy vastuu
pääprosessin alaan kuuluvista linjauksista.
Johtaja johtaa pääprosessin toiminnan ja resurssien suunnittelua ja vastaa vastuullaan olevien prosessien tehokkuudesta
sekä vaikuttavuus- ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja vastaa prosessin/toimintayksikön toiminnan
kehittämisestä, henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä riskien- ja laadunhallinnasta.
Johtaja toimii esimiehenä alaprosessin siemenen laatu päällikölle. Lisäksi johtaja toimii esimiehenä alaprosesseissa
siemenmarkkinoiden toimivuus, hukkakaura ja lajikkeet toimiville asiantuntijoille. Johtaja voi toimia esimiehenä muissa
prosesseissa toimiville mutta tähän toimintayksikköön sijoitetuille henkilöille.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena johtajan tehtävässä on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja
käytännössä osoitettu prosessin 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
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta Eviran arvojen mukaista toimintaa.
Pääprosessin johtajana kirkastat työn laajempaa merkitystä ja sidot (lue: sytytät) prosessilaiset Eviran vision
toteuttamiseen, ja edistät ja kehität aktiivisesti Eviran uutta prosessimaista toiminta- ja ajattelutapaa Agrodite-vision
pohjalta. Olet kiinnostunut edistämään modernia turvallisuusajattelua prosessisi tehtäväalueella.
Tehtävässä tarvitset hyvää kasvintuotannon, kylvösiementuotannon, hukkakauran torjunnan ja lajikeaitouden sekä niitä
koskevan lainsäädännön ja vaatimusten tuntemusta. Työssäsi kehität aktiivisesti asiakkaiden toimintaprosessien
tuntemustasi, koska olet innostunut prosessisi toimialasta ja sen menestymisestä.
Johtamistyylisi on innovatiivisuutta synnyttävä. Proaktiivinen, jatkuvan kehittämisen asenne on sinulle luonteva ja omalla
esimerkilläsi kannustat muitakin jatkuvaan yhdessä oppimiseen. Haluat tuottaa lisäarvoa Eviran asiakkaille yhdessä
asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tehtävä edellyttää sinulta innostunutta asennetta ja otetta moderniin

prosessijohtamiseen sekä vahvaa johtamisosaamista Eviran ja toimialan strategisilla painopistealueilla. Odotamme sinulta
johtamistaitoa erityisesti seuraavilla osa-alueilla:
1)Prosessien tehokkuuden ja laadun parantaminen, toimintojen valvonta ja voimavarojen johtaminen
2)Muutosten läpivienti, kyky uudistumiseen, jatkuvaan kehittymiseen ja asiakaslähtöiseen ajatteluun
3)Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön rakentaminen
4)Tulosten aikaansaaminen
5)Vaikuttaminen toimintaympäristössä ja muutosten johtaminen
6)Julkishallinnon yleisasiantuntemus
7)Tehtävän edellyttämä perehtyneisyys EU-asioihin
Tehtävä edellyttää sinulta toimialan ja toimintaympäristön tuntemista, tulevaisuuden analysointikykyä ja tavoitteellista,
innostavaa vaikuttamista. Tehtävässä tarvitset hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä organisointi- ja
päätöksentekokykyä vaativissa tilanteissa. Sinulla on kykyä ja halua prosessien tietojärjestelmien omistajuuteen,
kehittämisen ja ylläpidon ohjaamiseen.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta hyviä yhteistyö-, esimies- ja henkilöstöjohtamisen taitoja
vaihtelevissa muutostilanteissa. Haluat tukea prosessisi henkilöstöä onnistumaan osana työyhteisöjoukkuetta, osaat
määrittää prosessin edellyttämät henkilöstön osaamistarpeet ja johdat henkilöstön osaamisen kehittämistä näiden
tarpeiden pohjalta. Otat aktiivisesti vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista.
Tehtävä edellyttää sinulta matkustusvalmiutta.
Tehtävän hoitamisessa on merkittävää etua kotimaisen kasvintuotannon ja siemenkaupan rakenteen tuntemuksesta,
menestyksekkäästä asiakasyhteistyöstä, valvonnan ohjauskokemuksesta sekä prosessi- ja projektiosaamisesta. Eduksi
ovat myös ratkaisukeskeinen tuloshakuisuus, kokemus lainsäädännön valmistelusta, kokemus työskentelystä
kansainvälisissä työryhmissä sekä tohtorin tutkinto tai muu tieteellinen osaaminen.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävä edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Muiden eurooppalaisten kielten taito katsotaan eduksi.

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: 30-137-2016
Tämä on sisäisen liikkuvuuden tehtävä.

Ilmoittaudu tehtävään sähköisesti tämän linkin kautta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy Eviran palkkausjärjestelmän E11 mukaisesti (4403,42 €/kk). Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Matti Puolimatka
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matti.puolimatka@evira.fi

