Prosessin päällikkö, rehujen turvallisuus
ja laatu

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 elintarviketurvallisuuden toimialaan, Helsingin toimipaikkaan.
Prosessin päällikkö johtaa ja kehittää operatiivista toimintaa ja henkilöstöään tulostavoitteiden mukaisesti sekä vastaa
alaan kuuluvista linjauksista. Päällikkö johtaa tehtäväalueen toiminnan ja resurssien (henkilöstö- ja talousresurssit)
suunnittelun valmistelua ja seuraa niiden toteutumista. Rehujen turvallisuuden ja laadun valvonta on maksullista toimintaa
ja esimies vastaa sen kustannusten seurannasta, laskutuksista ja kustannusvastaavuudesta ja resurssien sopeuttamisesta
määrärahakehykseen. Johtaminen sisältää toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeiden analysointia ja ennakointia.
Päällikkö vastaa tehtäväalueen vaikuttavuus- ja tulostavoitteiden saavuttamisesta, sidosryhmäyhteistyöstä ja
asiakkuuksien hallinnasta. Päällikkö vastaa tehtäväalueen kehittämisestä, riskien- ja laadunhallinnasta sekä henkilöstönsä
osaamisesta. Tehtävässä osallistutaan vahvasti toimintamallien ja prosessien kehittämiseen.
Tehtävään kuuluu EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuva rehujen turvallisuuden ja laadun valvonta ja muut
viranomaistehtävät. Tehtävään kuuluu rehuketjun toimijoiden ml. elintarviketeollisuuden sivujakeita rehuna käyttävien
toimijoiden ja rehua valmistavien sivutuotetoimijoiden (ml. kuljetusliikkeet, varastointilaitokset, maitoalan laitokset ja
käsittelylaitokset) valvonnan järjestäminen ja ohjaaminen sisältäen alkutuotannon ja täydentävien ehtojen valvonnan.
Tehtävään kuuluu myös rehutuotteiden turvallisuuden ja laadun (rehun koostumus, haitalliset, kielletyt aineet ja jäämät,
rehun lisäaineet, gmo, luomu, tuonti ja vienti) valvonta. Näissä tehtävissä ohjataan valtuutettujen tarkastajien sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimeenpanemaa valvontaa. Niiltä osin kuin valvonnan toimeenpano tai muut
viranomaistehtävät ovat Eviran vastuulla esimies vastaa niiden järjestämisestä ja työnohjauksesta. 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 menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävä edellyttää Eviran arvojen
mukaista toimintaa. Tehtävissä edellytetään henkilöstöjohtamisen taitoa vaihtelevissa tilanteissa, kykyä kehittää
henkilöstön osaamista, kykyä johtaa suoritusta ja vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista.
Tehtävässä tarvitaan laaja-alaista osaamista ja kokemusta tehtävään kuuluvia viranomaistehtäviä koskevista
vaatimuksista, tehtävään liittyvän lainsäädännön hyvää tuntemusta sekä kokemusta muiden ketjun viranomaisten
ohjaamisesta viranomaistehtävissä sekä näkemyksellisyyttä niiden kehittämisestä. Lisäksi tehtävässä tarvitaan kykyä ja
halua osallistua tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä, uudistumiskykyä,
asiakaslähtöisyyttä, kykyä viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi, kykyä kehittää prosessien tehokkuutta ja laatua, tulosten
aikaansaamista sekä vaikuttamista toimintaympäristössä sekä kykyä johtaa muutoksia.
Tehtävässä tarvitaan hyvää ja monipuolista perehtyneisyyttä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan ja Eviran eri sidosryhmien ja asiakkaiden toimintaan sekä tehtävän vastuualueeseen.

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: 30-150-2016
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
Leena Räsänen
Toimialajohtaja,
elintarviketurvallisuus
+358503886518
leena.rasanen@evira.fi

Toimipiste
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

