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AVVIŻ TA’ POŻIZZJONI VAKANTI GĦALL-ĦOLQIEN TA’ LISTA TA’ RIŻERVA 

 

Titolu tal-impjieg Uffiċjal ta’ Kollegament għall-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-

EUIPO fi Brussell (M/F) 

Grupp ta’ funzjonijiet/grad AD 9 

Tip ta’ kuntratt Aġent Temporanju  

Referenza  EXT/20/30/AD 9/ICLAD 

Data ta’ skadenza għall-

applikazzjonijiet 

27/03/2020 24:00 Ħin ta’ Alicante (CET) 

 

Post tal-impjieg Brussell, il-Belġju 

Lista ta’ riżerva (RL) valida sa 31/12/2020 

Numru ta’ kandidati fuq il-Lista 

ta’ riżerva  

3 

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (l-“EUIPO” jew l-“Uffiċċju”) qed jorganizza 
proċedura tal-għażla sabiex tinħoloq lista ta’ riżerva li minnha timtela pożizzjoni vakanti ta’ Uffiċjal 
ta’ Kollegament għall-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-EUIPO fi Brussell, il-Belġju. 
 
1.  SFOND 
 

L-Uffiċċju ġie stabbilit permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta’ Diċembru 1993 
(issa r-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar 
it-trademark tal-Unjoni Ewropea (“EUTMR”) bħala aġenzija deċentralizzata tal-Unjoni Ewropea 
(“UE”) biex joffri protezzjoni għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali lin-negozji u lill-innovaturi fl-UE 
kollha u lil hinn minnha. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 ħoloq 
id-disinn Komunitarju rreġistrat li huwa ġestit ukoll mill-Uffiċċju, u aktar tard, ir-Regolament (UE) 
Nru 386/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ April 2012 fada lill-Uffiċċju l-
Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali. 

Mit-twaqqif tiegħu fl-1994 l-Uffiċċju kien ibbażat f’Alicante, Spanja, fejn jiġġestixxi r-reġistrazzjoni tat-
trademark tal-UE u d-disinn Komunitarju rreġistrat, li huma validi fl-UE kollha. Ix-xogħol fil-livell tal-
UE jestendi wkoll għall-konverġenza tal-għodda u l-prattiki f’kooperazzjoni mas-sħab f’uffiċċji tal-
proprjetà intellettwali nazzjonali u reġjonali fl-Istati Membri kollha tal-UE, l-utenti u sħab istituzzjonali 
oħrajn. Flimkien, dawn l-uffiċċji jikkostitwixxu n-Netwerk tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea 
(EUIPN), u jaħdmu flimkien biex joffru lill-utenti esperjenza ta’ reġistrazzjoni konsistenti, kemm 
nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE. 

Il-kandidat magħżul jiġi assenjat lid-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Affarijiet Legali 
(ICLAD), iż-Żona ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali, is-Servizz ta’ Relazzjonijiet Istituzzjonali (IRS). 
 
Il-missjoni tal-ICLAD hija li jsaħħaħ is-sistema tal-IP tal-UE permezz ta’ kooperazzjoni Ewropea u 
internazzjonali, relazzjonijiet esterni mal-partijiet ikkonċernati tal-Uffiċċju u l-materji legali kollha fl-
Uffiċċju. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/mt/eu-trade-mark-legal-texts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/home
https://www.tmdn.org/
https://www.tmdn.org/
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Il-missjoni tal-IRS hija li tiżgura l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u li tappoġġja proċess ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet bir-reqqa permezz tal-ġestjoni tar-relazzjonijiet istituzzjonali mal-Istituzzjonijiet tal-
UE, l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Proprjetà Intellettwali tal-Istati Membri u r-relazzjonijiet mal-
Assoċjazzjonijiet tal-Utenti. L-IRS huwa inkarigat mis-segretarjat tal-Bord tat-Tmexxija u mill-Kumitat 
tal-Baġit, mil-Laqgħat ta’ Kollegament kif ukoll mill-ġestjoni ta’ avvenimenti u tal-partijiet ikkonċernati. 
 
L-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-EUIPO fi Brussell għandu rwol importanti fil-missjoni tal-Uffiċċju biex 
iwettaq il-Pjan Strateġiku u jrawwem il-kooperazzjoni għat-tisħiħ tan-Netwerk tal-Proprjetà 
Intellettwali tal-UE (EUIPN). Dan jiżgura s-segwitu ta’ kuljum tar-relazzjonijiet mal-Istituzzjonijiet tal-
UE kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati oħra tal-EUIPO. L-Uffiċċju ta’ Kollegament ta’ Brussell għandu 
rwol ċentrali fl-iżgurar ta’ komunikazzjonijiet u rappurtar bla xkiel lil u mingħand l-EUIPO. Dan għandu 
rwol ewlieni wkoll bħala punt ta’ dħul u interlokutur fiżiku għar-relazzjonijiet tal-EUIPO ma’ atturi 
bbażati fi Brussell. 
 
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web li ġej: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/mt/home 

 

2.  DMIRIJIET 
 

Taħt l-awtorità tal-Kap tas-Servizz tar-Relazzjonijiet Istituzzjonali, il-kandidat li jintgħażel se jkun 
mistenni jwettaq kompiti fl-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-EUIPO fi Brussell, b’mod partikolari, li: 
 

• Jirrappreżenta lill-EUIPO u l-interessi tiegħu quddiem l-istituzzjonijiet tal-UE (il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea) u partijiet ikkonċernati ewlenin oħra; 

• Jippromwovi l-missjoni u l-objettivi tal-Uffiċċju f’konformità mal-Pjan Strateġiku tiegħu u 
jikkontribwixxi b’mod attiv għall-implimentazzjoni tagħhom; 

• Jipprovdi kompetenza teknika ta’ livell għoli, analiżi u pariri dwar firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet 
istituzzjonali, ta’ politika u proċedurali jew kwalunkwe suġġett relatat mal-oqsma tar-
responsabbiltajiet u l-kompetenzi tal-Uffiċċju; 

• Jirrapporta fuq bażi regolari dwar kwistjonijiet leġiżlattivi u ta’ politika tal-UE rilevanti għall-
EUIPO; 

• Joħloq, iżomm u jippromwovi relazzjonijiet pożittivi mal-istampa, mal-midja u/jew ma’ partijiet 
ikkonċernati interni/esterni oħrajn Ewropej; 

• Jikkoordina avvenimenti speċjali mal-istituzzjonijiet tal-UE; 

• Iħejji rapporti ta’ livell għoli, diskorsi, memoranda, preżentazzjonijiet, bullettini u stqarrijiet 
għall-istampa; 

• Jorganizza sessjonijiet ta’ ħidma, laqgħat, ċerimonji u avvenimenti oħra għall-finijiet ta’ 
informazzjoni u/jew pubbliċità; 

• Jimmaniġġja, jikkoordina u jorganizza x-xogħol ta’ kuljum u l-attivitajiet tal-persunal assenjat 
lill-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-EUIPO; 

 
Dmirijiet applikabbli għall-persunal kollu: 

• Jaħdem b’mod attiv biex jintlaħqu l-objettivi tal-EUIPO, f’konformità mal-Pjan Strateġiku; 

• Iwettaq kwalunkwe dmir u responsabbiltà oħra relatati max-xogħol li jistgħu jiġu assenjati 
mis-superjur ġerarkiku dirett. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/mt/home
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3.  KRITERJI TA᾽ ELIĠIBBILTÀ 
 
Sabiex ikunu ammissibbli għal din l-għażla, il-kandidati jeħtiġilhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin sa mhux aktar tard mid-data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet: 
 
Kundizzjonijiet ġenerali1 

• Ikunu ċittadini ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea; 

• Igawdu mid-drittijiet kollha bħala ċittadini; 

• Ikunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost mil-liġijiet dwar is-servizz militari; 

• Jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-karattru dwar l-adegwatezza għat-twettiq tad-dmirijiet involuti; 

• Ikunu fiżikament b’saħħithom sabiex iwettqu d-dmirijiet. 
 
Edukazzjoni 

• Ikollhom livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji mitmuma attestati 
b’diploma meta l-perjodu normali tal-edukazzjoni universitarja jkun ta’ erba’ snin jew aktar, 
 
JEW 
 

• Ikollhom livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji mitmuma ċċertifikati 
b’diploma u esperjenza professjonali xierqa ta’ mill-anqas sena meta l-perjodu normali 
tal-edukazzjoni universitarja jkun ta’ mill-anqas tliet snin. 

 
Esperjenza professjonali 

• Ikollhom minimu ta’ 12-il sena2 esperjenza professjonali rilevanti full-time; 

• Minn dawn it-12-il sena, mill-anqas 6 snin iridu jkunu nkisbu fil-qasam tal-Proprjetà 
Intellettwali (IP) 
 

Ħiliet lingwistiċi 

• Ikollhom għarfien profond tal-Ingliż  (livell minimu C1) – Lingwa 1; 

• Ikollhom għarfien tajjeb tal-Franċiż (livell minimu B2) – Lingwa 2. 
 

Il-livelli indikati jikkorrispondu mal-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi. 
 
Ħiliet fuq il-kompjuter 
 
L-għarfien avvanzat tal-kompjuter huwa obbligatorju. Il-kandidati jeħtieġ li jkollhom esperjenza 
professjonali estensiva fl-applikazzjonijiet tal-kompjuter bħall-pakkett tal-MS Office jew simili 
(prinċipalment il-Word, l-Excel, il-PowerPoint, l-Outlook), bażijiet ta’ data u riċerka fuq l-Internet. 
 
 
4.  KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
 
Sabiex jintgħażlu l-kandidati l-aktar kwalifikati għall-intervista u għall-fażi tat-test possibbli, l-Uffiċċju 
se jqis dawn li ġejjin bħala vantaġġi: 

                                                           
1 Ara l-Artikolu 12 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea. 
2 L-esperjenza professjonali tingħadd mid-data tal-kisba tad-diploma rilevanti li tagħti aċċess għall-grupp ta’ funzjoni  Fil-

każ ta’ livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji mitmuma meta l-perjodu normali ta’ edukazzjoni 
universitarja jkun mill-anqas tliet snin, l-esperjenza professjonali adegwata ta’ sena ma tistax tiġi inkluża fl-esperjenza 
professjonali meħtieġa. F’dan il-każ, ikun meħtieġ total ta’ 13-il sena ta’ esperjenza professjonali wara l-għoti tad-diplima 
ta’ tliet snin. 
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• Lawrja fil-liġi; 

• Studji post-graduate jew speċjalizzazzjoni fil-qasam tal-liġi dwar l-IP jew oqsma relatati; 

• Għarfien eċċellenti tal-liġi u l-politiki tal-UE, b’mod partikolari l-istrumenti legali u r-
regolamenti dwar l-IP; 

• Esperjenza professjonali f’organizzazzjoni jew f’ambjent simili għal dak tal-Uffiċċju; 

• Esperjenza professjonali preċedenti ta’ mill-anqas sena fid-diplomazija, fin-negozjar, fin-
netwerking u kollaborazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati ta’ livell għoli; 

• Esperjenza mixhuda bi prova fir-rappreżentazzjoni ta’ organizzazzjoni f’laqgħat ta’ livell għoli, 
f’konferenzi u f’netwerks; 

• Esperjenza preċedenti fil-kooperazzjoni internazzjonali; 

• Ħiliet ta’ abbozzar eċċellenti, b’mod partikolari l-abbozzar ta’ testi ta’ natura strateġika, 
politika u legali. 

 
Minbarra l-kriterji ta᾽ hawn fuq, il-kandidati mistiedna għall-intervista u l-fażi tat-test se jiġu vvalutati 
wkoll għar-rekwiżiti li ġejjin: 
 
Kompetenzi 
B’mod partikolari: 
• Komunikazzjoni: jikkomunikaw b’mod ċar u preċiż kemm bil-fomm kif ukoll bil-kitba; 
• Analiżi u Solvien ta’ problemi:  il-kapaċità li jidentifikaw il-fatti kritiċi fi kwistjonijiet kumplessi u 

li jiżviluppaw soluzzjonijiet kreattivi u prattiċi; 
• Ħidma mal-Oħrajn: jaħdmu b’mod kooperattiv ma’ oħrajn f’timijiet u tul konfini organizzattivi u 

jirrispettaw id-differenzi bejn in-nies; joħolqu sens ta’ spirtu ta’ tim billi jinkoraġġixxu objettivi 
kondiviżi u l-iskambjar tal-għarfien u tal-esperjenza; 

• Tagħlim u Żvilupp: jiżviluppaw u jtejbu l-ħiliet personali u l-għarfien tal-organizzazzjoni u tal-
ambjent tagħha; jimpenjaw ruħhom li jħarrġu lil persuni oħrajn, jikkondividu l-għarfien u jtejbu 
b’mod sistematiku l-metodi ta’ ħidma; 

• Prijoritizzazzjoni u Organizzazzjoni: l-abbiltà li jipprijoritizzaw il-kompiti l-aktar importanti, 
jaħdmu b’mod flessibbli u jorganizzaw l-ammont ta’ xogħol tagħhom stess u tal-oħrajn b’mod 
effiċjenti; 

• Kwalità u Riżultati: jieħdu responsabbiltà personali u inizjattiva biex jipprovdu xogħol ta’ 
standard ta’ kwalità għolja skont proċeduri stabbiliti; juru orjentazzjoni ċara lejn il-konsumaturi 
(interna u esterna); jibnu proċessi sistematiċi u metodiċi fil-proġetti u fil-ħidma tagħhom u tat-tim 
tagħhom; 

• Reżiljenza: jibqgħu effettivi taħt il-pressjoni tax-xogħol, ikunu flessibbli u jadattaw għal ambjent 
tax-xogħol li dejjem jinbidel; iħeġġu lill-oħrajn sabiex jagħmlu l-istess u jaġġustaw l-approċċ 
personali tagħhom u tat-tim sabiex iħaddnu ċ-ċirkostanzi li dejjem jinbidlu; 

• Tmexxija: imexxu u jimmaniġġjaw lin-nies u lit-timijiet sabiex jiksbu riżultati; jiddelegaw ix-xogħol 
fit-tim tagħhom b’mod adegwat u jipprovdu direzzjonijiet ċari; jispiraw entużjażmu u attitudni 
pożittiva fin-nies dwar xogħolhom u l-kontribut tagħhom fis-suċċess tal-EUIPO. 

 
 
5.  INTERVISTI U TESTIJIET BIL-MIKTUB 
 
Pre-selezzjoni 
Il-kandidati ammissibbli li l-applikazzjonijiet tagħhom ikunu fost l-aktar kwalifikati, f’konformità mal-
kriterji tal-għażla ddettaljati fil-punt 4, jistgħu jiġu kkuntattjati biex jiġu vverifikati l-ħiliet lingwistiċi 
tagħhom (b’mod partikolari, il-produzzjoni mitkellma bl-Ingliż), kif ukoll biex jagħtu prova tal-
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esperjenza professjonali u/jew tal-ħiliet, l-għarfien u l-kompetenzi l-oħra tagħhom. Dan il-kuntatt ta’ 
preselezzjoni ma jintitolax lill-kandidati biex ikunu mistiedna għall-intervista: huwa pass fl-għażla tal-
kandidati l-aktar xierqa biex jiġu mistiedna għal intervista. 
 
Intervista 
L-intervisti se jsiru f’Alicante u, minħabba n-natura tax-xogħol, se jsiru bl-Ingliż. Lingwi rilevanti oħrajn 
kif iddikjarati fl-applikazzjoni/fis-CV tal-kandidat jistgħu jiġu vvalutati f’konformità mal-livelli indikati 
f’dan l-avviż ta’ pożizzjoni vakanti. 
L-intervista se tittestja l-għarfien tal-kandidat dwar materji relatati mad-dmirijiet li għandhom jitwettqu 
(għarfien tekniku u kompetenzi ta’ mġiba), l-attivitajiet tal-Uffiċċju, l-għarfien tal-UE, l-adegwatezza 
għat-twettiq tal-kompiti li għandhom jiġu mwettqa u l-adegwatezza għall-ħidma f’ambjent 
internazzjonali. 
 
Test(ijiet) 
Test wieħed jew diversi testijiet jistgħu jtemmu l-evalwazzjoni ta’ wieħed mill-aspetti ta’ hawn fuq jew 
diversi minnhom. Il-kandidati mistiedna għall-intervista u għall-fażi tat-test se jirċievu informazzjoni 
dettaljata mal-istedina. 
 
 
6.  INFORMAZZJONI ĠENERALI 
 
Għal informazzjoni ġenerali dwar il-proċeduri tal-għażla u r-reklutaġġ fl-EUIPO, jekk jogħġbok irreferi 
għal-link li ġejja. 
 
 
7.  KIF TAPPLIKA 
 
Biex tapplika, jekk jogħġbok ikklikkja fuq din il-link. 
 
Id-dokumenti kollha inklużi bħala links jew li ssir referenza għalihom fi ħdan il-kuntest ta’ dan l-avviż 
huma kkunsidrati bħala parti minn dan l-avviż ta’ pożizzjoni vakanti. 
 

Importanti: 

Jenħtieġ li l-kandidati jinnotaw li l-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni/fis-CV/fil-profil 
tagħhom tikkostitwixxi bażi għall-valutazzjoni tal-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla. Għalhekk, 
huma mistiedna jaqraw ir-rekwiżiti bir-reqqa u jipprovdu l-informazzjoni rilevanti f’tali dettall 
sabiex din il-valutazzjoni tkun tista’ titwettaq. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-
informazzjoni dwar l-edukazzjoni u l-esperjenza professjonali tagħhom, b’mod partikolari d-
dati eżatti, id-deskrizzjoni tar-responsabbiltajiet, id-dmirijiet imwettqa u l-għodod użati. 

 

* F’każ li jkun hemm diskrepanzi bejn id-diversi verżjonijiet lingwistiċi, jenħtieġ li tipprevali dik bil-lingwa Ingliża. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/general_rules_and_conditions_en.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P

