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VABA AMETIKOHA TEADE RESERVNIMEKIRJA KOOSTAMISEKS 
 

Ametinimetus Personalispetsialist (M/N) 

Tegevusüksus ja palgaaste AD 6 

Lepingu liik ajutine teenistuja  

Viide  VEXT/17/235/AD6/Human Resources Specialist 

Taotluste esitamise tähtpäev 13.09.2017 kell 24:00 Alicante aja järgi 

Teenistuskoht Alicante, HISPAANIA 

Reservnimekiri kehtib kuni 31.12.2018 

Kandidaatide arv reservnimekirjas  6 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) korraldab valikumenetluse reservnimekirja 
koostamiseks, et täita personalispetsialisti (M/N) vaba ametikoht EUIPO personaliosakonnas. 
 
1. TAUST 
 
Personaliosakond juhib kogu tegevust ja kõiki toiminguid seoses personali ja personalipoliitikaga. 
 
Personaliosakond koosneb kesksest töörühmast ja kahest allpool nimetatud üksusest, mida 
juhivad üksuste juhatajad: 
 
Maksete ja personali heaolu üksus: vastutab kõigi ameti ja töötajate töösuhetega seotud 
küsimuste eest, alates töölevõtust kuni teenistussuhte lõppemiseni, samuti maksete, personali 
lõimimise ja heaolu ning personaliaspektide, nagu asukohalepingu ja lähetuste büroo haldamise 
eest. Asjaomane üksus on kontaktpunkt Euroopa Komisjoni teenistuste jaoks, kes vastutavad 
töötasude, pensionide ja tervisekindlustuse haldamise eest. 
 
Personali, arendamise ja tunnustamise üksus: vastutab tööjõustrateegia, ameti eelarve 
personalikomponentide, personali valiku, personalipoliitika arendamise ja karjäärijuhtimise, 
ametisisese liikuvuse, tulemusjuhtimise ja õppimisega seotud poliitika rakendamise eest. 
 
2. TÖÖÜLESANDED 
 
Eduka kandidaadi töökohustuste hulka kuulub personalispetsialisti tööülesannete täitmine 
kooskõlas ameti tööülesannete jaotusega, eeskätt: 

 
• personalijuhtimise toetamine ja nõustamine personalipoliitika, kontseptsioonide ja 

strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel; 
• personali ja juhatuse nõustamine ning tehniliste teadmiste jagamine seoses 

personaliküsimuste ja siseprotseduuridega, sh ELi personalieeskirjade rakendamisega 
seotud aspektides; 

• aktiivne töötamine EUIPO eesmärkide saavutamise nimel kooskõlas ameti strateegilise 
kava ja eriti juhtivate projektidega, mis on seotud ameti strateegilise kava 2020 
1. tegevussuunise kohase talendikapitali programmi rakendamisega; 

• personalipoliitika ja -praktika suuniste ja vahendite ettevalmistamine; 
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• sise- ja välisvõrgustikes osalemine; 
• ülevaadete ja teadete koostamine ning osakonnasiseste ja -väliste personalipraktika 

teemaliste ettekannete tegemine; 
• personaliküsimustega seotud kontseptsioonikirjelduste või strateegiliste dokumentide 

koostamine; 
• osakonda suunatud töötajate koordineerimises, järelevalves ja juhendamises osalemine; 
• erinevate personaliülesannete täitmine, näiteks 

o osalemine personalipoliitika, sh personalieeskirjade kohaste õiguste ja kohustuste, 
personaliuuringute ja tegevuskavade järelemeetmete ja aruandluse rakendamises; 

o osalemine valikukomisjonides ja personalieeskirjade komisjonides; 
o panustamine ameti uute töötajate sisseelamisprogrammi ja 
o juhatuse toetamine ISO sertifikaatide uuendamismenetluses. 

 
Kõigi töötajate töökohustused 
 

• Aktiivne tegutsemine EUIPO strateegiakavas sätestatud eesmärkide saavutamise nimel; 
• mis tahes muude tööga seotud ülesannete ja kohustuste (sh konfidentsiaalsed ja tundlikud 

küsimused) täitmine vastavalt otsese ülemuse juhistele. 
 

3. SOBIVUSKRITEERIUMID 
 
Valikumenetluses osalemiseks peab kandidaat avalduse esitamise tähtpäevaks vastama 
järgmistele tingimustele. 
 
Üldtingimused1 

• Kandidaat on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik; 
• kandidaadil on kõik kodanikuõigused; 
• kandidaat peab olema täitnud kõik talle sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud 

kohustused; 
• kandidaat vastab nõuetele, mis kinnitavad tema sobivust ametikohustuste täitmiseks; 
• kandidaat on füüsiliselt võimeline ametikohaga seotud ülesandeid täitma. 

 
Haridus 

• Kandidaadil on diplomiga tõendatud haridus, mis vastab vähemalt 3-aastase 
nominaalõppeajaga lõpetatud ülikooliõpingutele. 

 
Töökogemus 

• Kandidaadil on vähemalt 3 aastat täistööajaga asjakohast töökogemust,2 mis vastab 
nõutavate tööülesannete laadile ja tasemele. 
 

 
Keelteoskus 

• Kandidaat valdab väga hästi inglise keelt (miinimumtase C1) – 1. keel. 
• Kandidaat valdab hästi ühte ELi ametlikku keelt (miinimumtase B2) – 2. keel3. 

                                                           
1 Vt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 12. 
2 Töökogemust arvestatakse vastava diplomi saamise kuupäevast.  
3 See peab erinema 1. keelest. 
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Märgitud tase vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendile. 
 
Arvutioskus 
Kohustuslik on arvutioskus edasijõudnute tasemel. Kandidaadil peab olema laialdane praktiline 
kogemus selliste arvutirakenduste nagu Ms Office pakett või samalaadse tarkvara (peamiselt Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook), andmebaaside kasutamise (tavakasutaja tasemel) ja internetiotsingute 
alal. 
 
4. VALIKUKRITEERIUMID 
 
Sobivaimate kandidaatide leidmiseks töövestluste ja võimalike katsete jaoks arvestab amet 
järgmist: 

• tõendatud kogemus keerukate dokumentide (nt suunised, poliitika- ja strateegilised 
dokumendid vms) koostamisel; 

• personalipraktika koolituste läbiviimise ja ettekannete tegemise kogemus; 
• teadmised personalitöö alastest ELi õigusaktidest või samaväärsetest eeskirjadest (nt ÜRO 

eeskirjad), tegevuspõhimõtetest, institutsioonilisest raamistikust ja menetlustest; 
• personalitöö kogemus rahvusvahelises keskkonnas; 
• ameti mõne teise ametliku keele valdamine heal tasemel (v.a 1. ja 2. keel; vähemalt B2-

tasemel). 
 
Eespool osutatud kriteeriume hinnatakse vestluse käigus. Lisaks hinnatakse vestlusele ja katsetele 
kutsutud kandidaate järgmiste võimete ja oskuste alusel. 
 
Võimed ja oskused 
 
• Suhtlemine: selge ja täpne suuline ja kirjalik suhtlusoskus; 
• analüüs ja probleemide lahendamine: oluliste asjaolude tuvastamine keerukates probleemides 

ning loominguliste ja praktiliste lahenduste leidmine; 
• meeskonnatöö: oskus teha koostööd nii oma kolleegide kui ka teiste üksuste liikmetega ning 

inimeste erinevuste austamine; meeskonnavaimu loomine, aidates kaasa ühiste eesmärkide 
saavutamisele ning vahetades teadmisi ja kogemusi; 

• õppimine ja arenemine: soov arendada ja täiustada oma oskusi ja teadmisi organisatsioonist 
ja selle keskkonnast; koolitada teisi, jagada teadmisi ja süstemaatiliselt parandada 
töömeetodeid; 

• prioriteetide seadmine ja organiseerimine: võime olulisemad ülesanded esikohale seada, 
paindlikult töötada ning enda ja teiste töökoormust tõhusalt organiseerida; 

• vastupidavus: suutlikkus töötada pingeolukorras, olla paindlik ja kohaneda muutuva 
töökeskkonnaga; innustada teisi samamoodi käituma ning kohandada enda ja meeskonna 
töömeetodeid muutuvatele oludele; 

• kvaliteet ja tulemused: isikliku vastutuse ja algatusvõime näitamine, et töötada ettenähtud 
menetluste ja kõrgete kvaliteedistandardite kohaselt; pühendumus asutusesisestele ja -
välistele klientidele; projektides ning enda ja meeskonna töös süstemaatiliste ja metoodiliste 
protsesside kasutamine. 

 
5. VESTLUSED JA KIRJALIKUD KATSED 
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Eelvalik 
Sobivate kandidaatidega, keda vastavalt punktis 4 esitatud valikukriteeriumidele peetakse nende 
taotluste alusel kõige paremini kvalifitseerituks, võidakse võtta ühendust nende keeleoskuse 
(eelkõige suulise inglise keele oskuse) kontrollimiseks ning töökogemuse ja/või muude oskuste, 
teadmiste ja pädevuste tõendamiseks. See eelvalikuga seotud kontaktivõtt ei anna kandidaadile 
õigust olla kutsutud vestlusele, vaid on vestluseks sobivaimate kandidaatide väljavalimise etapp. 
 
Vestlus 
Töövestlused toimuvad Alicantes ja tööülesannete tõttu peamiselt inglise keeles. Kandidaadi 
taotluses/CVs/profiilis märgitud muud asjaomast keeleoskust võidakse hinnata käesolevas vaba 
ametikoha teatises osutatud tasemel. 
Vestlusel kontrollitakse kandidaadi teadmisi tööülesannetega seotud küsimuste (tehnilised teadmised 
ja käitumisoskused), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti tegevuse ja Euroopa Liidu kohta, 
sobivust tööülesannete täitmiseks ning sobivust rahvusvahelises keskkonnas töötamiseks. 
 
Katse(d) 
Ühe või mitme eespool nimetatud aspekti hindamist täiendavad üks või mitu katset. Kandidaadid, 
kes kutsutakse töövestlusele ja katsetele, saavad koos kutsega täpsema teabe. 
 
6. ÜLDTEAVE 
 
EUIPO valiku- ja töölevõtumenetluse üldteave on sellel lingil. 
 
7. TAOTLUSE ESITAMINE 
 
Taotluse esitamiseks klõpsake sellel lingil. 
 
Kõiki dokumente, mille lingid on esitatud või millele on käesolevas vaba ametikoha teates viidatud, 
loetakse selle teate osaks. 
NB! 

Sobivus- ja valikukriteeriumide kohaldamisel on aluseks kandidaatide taotluses/CVs/profiilis esitatud teave. 
Seetõttu tuleb hoolikalt tutvuda nõuetega ja anda asjakohast teavet vajaliku täpsusega, et nimetatud hindamine 
oleks võimalik. Erilist tähelepanu tuleb pöörata hariduse ja töökogemuse teabele, eelkõige täpsetele 
kuupäevadele ning kohustuste, täidetud ülesannete ja kasutatud töövahendite kirjeldamisele. 

 
* Kui dokumentide tõlked erinevad, lähtutakse ingliskeelsest dokumendist 

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

