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Rezervo sąrašas galioja iki 2022 12 31 

Kandidatų skaičius rezervo 

sąraše  
20 

 
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) rengia atrankos procedūrą, siekdama 
sudaryti rezervo sąrašą, iš kurio į laisvą (-as) darbo vietą (-as) bus įdarbintas duomenų 
analitikas. Tarnyba ieško kvalifikuotų specialistų, galinčių sumažinti atotrūkį tarp veiklos problemų 
ir jų technologinių sprendimų. Jie atliks svarbią funkciją padėdami praktiškai įgyvendinti duomenų 
analizės viziją, kaip strateginį veiksnį, prisidedantį prie EUIPO skaitmeninės transformacijos 
iniciatyvos. 
 
 
1. Bendra informacija / EUIPO 
 
Daugiau nei 25 metų darbas intelektinės nuosavybės srityje padėjo Europos Sąjungos intelektinės 
nuosavybės tarnybai (EUIPO) tapti nepriklausoma, veiklą savo pačios lėšomis finansuojančia, ne 
pelno siekiančia Europos Sąjungos (ES) agentūra, atsakinga už prekių ženklų ir dizainų registraciją 
ES, taip pat viena iš technologiniu požiūriu labiausiai pažengusių ir novatoriškiausių intelektinės 
nuosavybės (IN) srities organizacijų.   Iš tiesų, naujosios technologijos, kaip antai, dirbtinis 
intelektas ar blokų grandinė dabar visiškai integruoti į EUIPO praktiką agentūrai administruojant 
savo unikalų ir nepralenkiamą verslo projektą: registruoti prekių ženklus ir dizainus bei 
savalaikiškai, ekonomiškai efektyviai ir patikimai užtikrinti jų apsaugą visoje Europoje. 
 
EUIPO visapusiškai atsižvelgė į naujas IN tendencijas, susijusias su globalizacija ir vis didėjančia 
vykdymo užtikrinimo svarba. Nuo 2013 m. Tarnyba, vykdydama Europos intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimų stebėsenos centro (toliau – Stebėsenos centras) funkciją, yra atsakinga už IN 
tyrimus, komunikaciją, dalijimąsi žiniomis ir bendradarbiavimą su vykdymo užtikrinimo 
institucijomis visų intelektinės nuosavybės teisių srityje. 
 
EUIPO vykdo veiklą ne tik Europoje – dabar ji savo veiklą išplėtė penkiuose žemynuose ir 
įgyvendina ES projektus IN srityje, pavyzdžiui, Kinijoje, Pietryčių Azijoje, Lotynų Amerikoje, Karibų 
regione ir Afrikoje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
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EUIPO įsikūrusi Alikantėje, išskirtinėje vietoje prie jūros, naujai atidarytame miestelyje, kur 
darbuotojai gali naudotis EUIPO infrastruktūra (kaip antai mažmeninės prekybos, sporto paslaugų 
ir pan.). Be to, Alikantėje yra Europos mokykla. Nuo 2008 m. Tarnyba yra įsipareigojusi mažinti 
savo poveikį aplinkai vykdydama plataus masto iniciatyvas. Alikantėje užtikrinamas geras 
susisiekimas – iš ten daug kur vyksta greitieji traukiniai, čia įsikūręs ketvirtas pagal dydį šalies oro 
uostas. 
 
EUIPO darbuotojai turi unikalių profesinių galimybių ir kokybiškas gyvenimo sąlygas. 
 
Tarnybos darbo kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų. 
 
Daugiau informacijos rasite šioje interneto svetainėje: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/home 

 
2. PAREIGOS 
 
Atrinktas kandidatas bus tiesiogiai pavaldus tarnybos vadovui ir bus įpareigotas vykdyti kai kurias iš 
šių užduočių: 
 
Duomenų valdymas 
 

• padėti formuoti duomenų politiką, rengiant darbo instrukcijas, procedūras ir gaires; 

• analizuoti ir vertinti duomenų kokybę; taikyti duomenų profiliavimo metodus, siekiant įvertinti 
duomenų kokybę ir įvertinti duomenų rinkinių nuoseklumą, unikalumą ir logiškumą, ruošiant 
juos tolesniam valymui, integravimui ir analizei; 

• apibūdinti, tobulinti ir dokumentuoti konkrečios srities procesus; 

• vykdyti techninę priežiūrą duomenų valdymo, duomenų tikrinimo, duomenų kokybės ir 
platinimo srityje; 

• valdyti duomenų projektų (viso gyvavimo ciklo) projektus ir valdyti duomenų sprendimus 
ir (arba) duomenų ekosistemų paslaugas; 

 
Verslo poreikių duomenų analizė 
 

• nustatyti ir analizuoti verslo duomenų poreikius, kad būtų galima pasiūlyti geriausią problemų 
sprendimo ir galimybių įgyvendinimo metodą; paversti verslo poreikius į duomenų klausimus 
ir sukurti tinkamų duomenų gavimo strategiją; 

• nustatyti ir įgyvendinti sprendimus, pagrįstus naujomis, su duomenimis susijusiomis 
technologijomis, tokiomis kaip dirbtinis intelektas, šiuolaikinis verslo intelektas ir pažangi 
analizė; 

• kurti kompiuterių mokymusi grindžiamas priemones ir vykdyti esamų duomenų statistinę 
analizę, siekiant gerinti EUIPO veiklos procesus; 

• sujungti skirtingus duomenų šaltinius, kaip antai duomenų saugyklą, santykines duomenų 
bazes, nestruktūrizuotą ir struktūrizuotą informaciją ir bazines duomenų bazes, kad 
sukurtumėte daugkartinio naudojimo duomenų rinkinius, ataskaitas ir vizualizacijas, ir atlikti 
išsamią analizę, siekiant pagerinti jau esamas; 

• sukurti įžvalgas iš duomenų rinkinių rengiant duomenis, vizualizuojant ir analizuojant, 
nustatant tendencijas ir modelius; 

• paversti analizės rezultatus į verslo įžvalgas ir padėti verslo suinteresuotosioms šalims 
naudoti šias įžvalgas priimant sprendimus; 

https://www.youtube.com/watch?v=8huWrnw-Vno&feature=youtu.be
https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/home


 

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alikantė, • Ispanija 
Tel. +34 96 513 9100 • Faks. +34 96 513 9857 

Interneto svetainė http://euipo.europa.eu • el. paštas: candidatures.external@euipo.europa.eu 

• sukurti ir taikyti duomenų apdorojimo, aiškinimo ir apibendrinimo metodus, įrankius ir 
procedūras, kurie gali apimti pažangių kiekybinių metodų naudojimą vertinimo tikslais (pvz., 
nuspėjamoji analizė, mašininis mokymasis); 

• plėtoti ir įgyvendinti novatoriškus sprendimus ir strategijas, koncepcijų pagrįstumo tyrimus, 
analizę, vertinimą ir duomenų ir ataskaitų optimizavimą, įskaitant duomenų analizę ir 
valdymą; 

 
Ataskaitos ir pateikimas 
 

• rengti šios srities informacinius pranešimus, ataskaitas ir pristatymus; 

• dalyvauti praktiniuose seminaruose ir susitikimuose kaip techninis specialistas / ekspertas; 

• prisidėti nustatant optimalią ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemą, kuri skirtingoms biuro 
sritims sudarytų sąlygas suprasti savo veiklos poveikį strategijos įgyvendinimui ir nustatyti 
korekcinius veiksmus; 

 
Visiems darbuotojams nustatytos pareigos 
 

• aktyviai pagal strateginį planą siekti EUIPO tikslų; 

• atlikti kitas profesines užduotis ir įsipareigojimus, kuriuos gali skirti tiesioginis vadovas. 
 

3. TINKAMUMO KRITERIJAI 
 
Atrankos procedūroje pageidaujantis dalyvauti kandidatas iki paraiškų pateikimo termino privalo 
atitikti visus toliau išvardytus reikalavimus. 
 

3.1 Bendrieji reikalavimai1 

• būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis; 

• turėti visas piliečio teises; 

• būti įvykdžius visas karo tarnybos įstatymuose nustatytas prievoles; 

• turėti atitinkamas asmenines savybes eiti susijusias pareigas; 

• būti tinkamos fizinės formos eiti pareigas. 
 

3.2 Išsilavinimas 

• turėti diplomu patvirtintą universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, kai studijų trukmė yra 
bent treji metai. 
 

3.3 Profesinė patirtis ir žinios 

• Turėti bent 5 metų darbo visą darbo dieną profesinę patirtį,2 susijusią su skirsnyje 
„Pareigos“ aprašytomis užduotimis ir atitinkančią jų lygį. 

 
3.4 Kalbų įgūdžiai 

• labai gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesnis nei C1 lygis) – 1-oji kalba; 

• gerai mokėti vieną iš oficialiųjų ES kalbų (ne žemesnis nei B2 lygis) – 2-oji kalba (2-oji 
kalba turi skirtis nuo 1-osios). 

 

 
1 Žr. Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnį 
2 Profesinės patirties laikotarpis skaičiuojamas nuo atitinkamo diplomo, suteikiančio teisę būti paskirtam į atitinkamą 

pareigų grupę, gavimo dienos. 
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Nurodyti lygiai taikomi visiems kalbiniams gebėjimams (kalbėjimui, rašymui, skaitymui ir klausymui) 
ir atitinka Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą. 
 

3.5 Naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai 

• Privalu gerai mokėti dirbti kompiuteriu. Kandidatai privalo turėti daug profesinės darbo su 
kompiuterinėmis programomis, tokiomis kaip „MS Office“ ar pan., duomenų bazėmis ir 
internetinės paieškos sistemomis, patirties. Ypač reikalingas aukštas skaičiuoklių 
raštingumo lygis. 

 
 
4. ATRANKOS KRITERIJAI 
 
Be reikalaujamos patirties, nustatytos pagal šio pranešimo apie laisvą darbo vietą 3 punktą 
(„Tinkamumo kriterijai“) ir ypač pagal 3.3 punktą, Tarnyba, remdamasi šiais kriterijais, atrinks 
geriausiai kvalifikuotus kandidatus pokalbiui ir testo etapui: 
 

1. profesinė patirtis verslo informacijos valdymo sistemų koncepcijų ir metodų ir (arba) taikymo 
ir kūrimo srityje; 

2. profesinė patirtis kuriant duomenų saugyklas ir vykdant interaktyvų analitinį duomenų 
apdorojimą; 

3. profesinė didžiųjų duomenų analitikos ir (arba) mašininio mokymosi patirtis (nuspėjamoji 
analitika prognozuojant, neįtraukiant identifikavimo ir laiko eilučių analizės); 

4. profesinė duomenų gavybos technikos (pvz., duomenų paruošimo, valymo, vizualizavimo) ir 
programų (pvz., SAP verslo objektų, „MS Power BI“, „Tableau“ ir kt.) patirtis; 

5. projektų valdymo ir paslaugų valdymo patirtis susijusioje srityje (pvz., „Prince 2“ ir „ITIL v3“); 
6. profesinė patirtis teikiant ataskaitas ir pateikiant strateginius ar operatyvinius verslo 

sprendimus, pagrįstus duomenų analize. 
 
Be to, į pokalbio ir testų etapą pakviesti kandidatai taip pat bus vertinami pagal toliau išvardytus 
reikalavimus: 
 
Kompetencija 
 

• komunikacija – gebėti aiškiai ir tiksliai komunikuoti žodžiu ir raštu; 

• analizė ir problemų sprendimas – gebėti nustatyti svarbiausius faktus sprendžiant 
sudėtingus klausimus ir pateikti kūrybiškus ir praktiškus sprendimus; 

• komandinis darbas – bendradarbiauti su kitais žmonėmis komandoje ir už organizacijos 
ribų ir gerbti skirtumus tarp žmonių; puoselėti komandinę dvasią, skatinant siekti bendrų tikslų 
ir keistis žiniomis bei patirtimi; 

• mokymasis ir tobulėjimas – plėtoti ir tobulinti asmeninius įgūdžius ir žinias apie organizaciją 
ir jos aplinką; įsipareigoti mokyti kitus asmenis, dalytis žiniomis ir sistemingai tobulinti darbo 
metodus; 

• prioritetų nustatymas ir veiklos organizavimas – gebėti nustatyti svarbiausias užduotis, 
lanksčiai dirbti ir veiksmingai paskirstyti savo ir kitų darbuotojų darbo krūvį; 

• kokybė ir rezultatai – prisiimti asmeninę atsakomybę ir imtis iniciatyvos, kad būtų dirbama 
laikantis aukštų kokybės reikalavimų ir nustatytų procedūrų; sutelkti dėmesį į (vidaus ir išorės) 
klientų poreikius; savo ir savo komandos darbe ir projektuose diegti sistemingus ir 
metodiškus procesus; 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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• gebėjimas prisitaikyti – veiksmingai dirbti patiriant spaudimą, būti lanksčiam ir gebėti 
prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos; skatinti kitus asmenis daryti tą patį ir koreguoti savo 
ir komandos darbo metodus pagal kintančias aplinkybes; 

• lyderystė – vadovauti žmonėms ir grupėms siekiant rezultatų; tinkamai paskirstyti darbą 
savo grupėje ir teikti aiškius nurodymus; skatinti žmonių entuziazmą ir teigiamą požiūrį į 
darbą ir jų indėlį į sėkmingą EUIPO veiklą. 

 
 
5. POKALBIAI IR TESTAI 
 
Pirminė atranka 
Su tinkamais kandidatais, kurių paraiškos geriausiai atitinka reikalavimus pagal 4 punkte išvardytus 
atrankos kriterijus, gali būti susisiekta norint patikrinti jų kalbos įgūdžius (visų pirma šnekamosios 
anglų kalbos įgūdžius), taip pat įsitikinti, kad jie turi reikiamą profesinę patirtį ir (arba) kitų įgūdžių, 
žinių ir gebėjimų. Tai, kad susisiekiama dėl pirminės atrankos, nereiškia, kad kandidatai bus 
kviečiami į pokalbį ir testą. Tai tik vienas iš etapų, siekiant nustatyti į anksčiau minėtus etapus 
kviestinus tinkamiausius kandidatus. 
 
Pokalbis 
Pokalbiai vyks Alikantėje arba internetu ir, atsižvelgiant į darbo pobūdį, bus rengiami anglų kalba. 
Pagal šiame pranešime apie darbo vietą nurodytus lygius gali būti vertinamas ir kitų atitinkamų kalbų, 
nurodytų kandidato paraiškoje, gyvenimo aprašyme ar profilyje, mokėjimas. 
Pokalbio metu bus patikrinta kandidato motyvacija, tinkamumas ir žinios klausimais, susijusiais su 
atliekamomis pareigomis ir atrankos kriterijais, nustatytais pranešime apie laisvą darbo vietą 
(techninės žinios ir elgesio kompetencijos). 
 
Testas (-ai) 
Vienas arba keli pirmiau nurodyti aspektai bus tikrinami vienu arba keliais testais. Į pokalbio ir testų 
etapą pakviesti kandidatai išsamią informaciją gaus su kvietimu. 
 
 
6. BENDRA INFORMACIJA 
 
Bendrą informaciją apie EUIPO atrankos ir įdarbinimo procedūras rasite spustelėkite šią nuorodą. 
 
 
7. KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ? 
 
Norėdami pateikti paraišką, spustelėkite šią nuorodą. 
 
Visi dokumentai, kurių nuorodos pateiktos šiame pranešime arba kurie jame minimi, laikomi šio 
pranešimo apie laisvą darbo vietą dalimi. 
 
 

Svarbu 

Kandidatai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jų paraiškoje, gyvenimo aprašyme ar profilyje 
pateikta informacija yra jų vertinimo pagal tinkamumo ir atrankos kriterijus pagrindas. Todėl 
jie raginami atidžiai susipažinti su reikalavimais ir pateikti pakankamai išsamią informaciją, 
kad būtų galima atlikti tokį vertinimą. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti informacijai apie 

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
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išsilavinimą ir profesinę patirtį, ypač būtina tiksliai nurodyti datas ir aiškiai aprašyti eitas 
pareigas, vykdytas užduotis ir naudotas priemones. 

 

*Jei tarp kalbinių versijų esama neatitikimų, teisinga laikoma teksto versija anglų kalba. 

 


