Prosessin päällikkö, eläinten
sisämarkkinakauppa ja
eläinlääkinnällinen rajatarkastus

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 eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimialaan, Helsingin toimipisteeseen.
Päällikön tehtävänä on operatiivinen toiminnan ja henkilöstön johtaminen ja kehittäminen tulostavoitteiden mukaisesti sekä
sidosryhmiin vaikuttaminen. Tehtävään liittyy vastuu alaan kuuluvista linjauksista.
Päällikkö vastaa nimetyn henkilöstönsä esimiestehtävistä. 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 tiiviissä kansallisessa (mm. tulli) ja kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä.
Päällikkö vastaa EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan eläinten sisämarkkinakaupan valvonnan ohjauksesta ja
eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ohjauksesta ja toimeenpanosta sekä muista aihepiirin viranomaistehtävistä. Näissä
tehtävissä ohjataan aluehallintovirastojen ja tarvittaessa eläinlääkärien työtä. Niiltä osin kuin valvonnan toimeenpano tai
muut viranomaistehtävät ovat Eviran vastuulla, päällikkö vastaa niiden järjestämisestä ja työnohjauksesta. Tehtävään
sisältyy paitsi eläinlääkinnällisten rajatarkastusten myös tarkastusasemien ylläpitoa, kehittämistä ja suunnittelua.
Lisäksi tehtävään sisältyy asiasisältöön liittyvien tietojärjestelmien omistajuus, suunnittelu ja kehittäminen sekä tieteellisen
tutkimuksen ja riskinarvioinnin sekä muun asiantuntijatiedon tarpeen arviointi ja hyödyntäminen viranomaistoiminnan
kehittämisessä.

Hakijalta odotamme
Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja Eviran arvojen mukaista toimintaa.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää esimies- ja henkilöstöjohtamisen taitoa vaihtelevissa tilanteissa,
kykyä kehittää henkilöstön osaamista, kykyä johtaa suoritusta ja vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista.
Tehtävässä tarvitaan eläintautilainsäädännön ja eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevan lainsäädännön tuntemusta.
Lisäksi tarvitaan osaamista eläintaudeista ja niiden torjunnasta etenkin maahantulon yhteydessä. Tarpeen on myös kyky ja
halu osallistua tietojärjestelmien ja rajatarkastusasemien kehittämiseen ja ylläpitoon.
Tehtävän hoitamisessa on merkittävää etua laillistetun eläinlääkärin tutkinnosta (mahdollistaa rajaeläinlääkärin valtuudet),
käytännön valvontakokemuksesta ja kokemuksesta valvonnan ja lainsäädännön toimeenpanon ja
viranomaistoimenpiteiden ohjaamisessa sekä erinomaisista vuorovaikutus- ja viestintätaidoista. Eduksi ovat myös
ratkaisukeskeinen tuloshakuisuus, projekti- ja prosessiosaaminen, käytännön kokemus eläinten tutkimisesta,
näytteenotosta, rokottamisesta ja lääkitsemisestä eläintautien varalta, kokemus sisämarkkinaliikenteen valvonnan
ohjaamisesta ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä tieteellinen osaaminen.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista
taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Katsomme eduksi hyvän ruotsin kielen taidon sekä venäjän tai muiden yleisten
kielten taidon.

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: 30-155-2016
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
Kinnunen Paula
Toimialajohtaja, eläinten terveys ja
hyvinvointi
050 468 1650
paula.kinnunen@evira.fi

Toimipiste
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

