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VABA AMETIKOHA TEADE RESERVNIMEKIRJA KOOSTAMISEKS 

 

Ametinimetus finantsvaldkonna vanemadministraator (M/N) 

Tegevusüksus ja palgaaste AD 9 

Lepingu liik ajutine teenistuja  

Viide  VEXT/18/306/AD 9/FD 

Taotluste esitamise tähtpäev 26.2.2018 kl 24.00 Alicante aja järgi 

Teenistuskoht Alicante, HISPAANIA 

Reservnimekiri kehtib kuni 31.12.2018 

Reservnimekirja kantavate 

kandidaatide arv  

3 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) korraldab valikumenetluse koostamaks 
reservnimekirja, mille alusel täidetakse 'finantsvaldkonna vanemadministraator' (M/N) 
ametikoht EUIPO finantsosakonnas. 
 
1. TAUSTTEAVE 
 

Finantsosakond vastutab kogu finantsküsimustega seotud tegevuse ja kõigi toimingute eest: 
eelarve ja kulude kontroll, ameti finantsraamistiku juhtimine, üldine raamatupidamine, lõivude 
haldamine, õigsuse kontrolli, hangete ja müügihaldusega seotud tegevus ja toimingud. 

Finantsosakonda, mida juhib osakonna direktor, kuuluvad järgmised kaks talitust, kumbagi juhib 
talituse juht: 
 

 finantsraamistiku, lõivude, raamatupidamise ja varahalduse talitus vastutab eelkõige ameti 
raamatupidamise aastaaruannete koostamise, samuti varahalduse, üldise 
raamatupidamise ning ameti finantsraamistiku haldamise eest, finantssüsteemide ning 
ameti lõivudega seotud tegevuse valideerimise eest;  

 

 hangete ja müügihalduse talitus vastutab eelkõige kogu hanketegevuse kavandamise, 
haldamise ja teostamise, müüjate ja lepingute haldamise ning asjaomaste lepingutega 
seotud majandustoimikute koostamise eest.  

 
Finantstehingute kontrolli ning eelarve ja kulude kontrolliga tegelevad töörühmad alluvad otseselt 
osakonna direktorile. 
 
Finantstegevus toimub EUIPOs peamiselt ameti finantsmääruse ja rakenduseeskirjade 
(sisuliselt sarnased ELi finantsmäärusele ja selle kohaldamiseeskirjadele) ning ELi kaubamärgi 
määruse ja rakendusmääruse vastavate sätete õigusraamistikus. 
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2. TÖÖKOHUSTUSED 
 

Valitud kandidaat hakkab vahetult finantsdirektori alluvuses täitma järgmisi ülesandeid: 

 

 direktori toetamine ameti finantsvaldkonnaga seotud tegevuse ja toimingute juhtimisel ja 
koordineerimisel, eelkõige ameti finantsraamistiku, eelarve, raamatupidamise, hangete, 
õigsuse kontrolli, auditeerimise, müügi- ja lepingute haldusega seotud tegevuses;  

 talituse prioriteetide kindlaksmääramine ning pakutavate finantsteenuste tõhususe ja 
kvaliteedi järjepideva parandamise tagamine; 

 täiustamist vajavate valdkondade kindlaksmääramine, ameti finantseeskirjade, -määruste ja 
-menetluste arendamiseks, ühtlustamiseks ja rakendamiseks vajaliku tegevuse 
kavandamine ja rakendamine; 

 erialaste nõuannete ja eksperditeadmiste jagamine võimaliku uue poliitika ja menetluste 
kohta, et suurendada sidusrühmadele osutatavate finantsteenuste tõhusust ja 
tulemuslikkust; 

 finantsjuhtimises osalejate, sidusrühmade ning juhtkonna nõustamine ameti parimate 
tavade, protsesside nõuetele vastavuse, tehniliste, haldus-, finants- ja eelarvenõuete, 
piirangute, kohutuste ja vastutusega seotud küsimustes; 

 kasutajate vajadustest lähtuvalt lahenduste pakkumine, tagades samal ajal vastavuse 
ameti suhtes kehtivatele määrustele (näiteks EUIPO finantsmäärus ning finantsmääruse 
rakenduseeskirjad, personalieeskirjad, ELi kaubamärgi määrus jne); 

 osalemine EUIPO 2020. aasta strateegiakava kohastes finantsvaldkonna projektides, 

projektide tulemuslikkuse ning 2020. aasta strateegiakava eesmärkidega vastavusse 

viimise jälgimine, programmi arendamise juhtimine ning parandusmeetmete pakkumine; 

 lahenduste pakkumine kohaldatavate sisekontrollisüsteemide kvaliteeditaseme 
parandamiseks; 

 osalemine pikaajaliste finantsprognooside koostamisel, eelarve kavandamisel, 
ettevalmistamisel ja järeltegevuses, eelarvega seotud ülesannete väljatöötamisel ja 
rakendamisel; 

 järeldustest ja tulemustest finantsdirektorile ja EUIPO juhtkonnale esitluste ja 

kommenteeritud aruannete abil teatamine ja aruandmine; 

 kvaliteedikontrolli programmide korraldamine ja juhtimine, et tagada järjepidevus teenuste 
pakkumisel; 

 finantsosakonna direktori abistamine kohustuste täitmisel ning EUIPO juhtorganite ja 
võrgustike koosolekutel osalemiseks valmistumisel. 

 
Üldised töökohustused 

 Tegutsemine EUIPO strateegiakavas sätestatud eesmärkide saavutamise nimel; 

 mis tahes muude tööga seotud ülesannete ja kohustuste täitmine vastavalt otsese ülemuse 

juhistele. 

 

3. SOBIVUSKRITEERIUMID 
 
Konkursil osalemiseks peavad kandidaadid avalduste esitamise tähtpäevaks täitma kõik 
järgmised tingimused. 
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Üldtingimused1  

 Kandidaat on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. 

 Kandidaadil on kõik kodanikuõigused. 

 Kandidaat on täitnud kõik seadusega ettenähtud sõjaväeteenistuskohustused. 

 Kandidaadil on isikuomadused, mis sobivad asjaomaste ametiülesannete täitmiseks. 

 Kandidaat on füüsiliselt võimeline oma tööülesandeid täitma. 
 
Haridus 

 Kandidaadil on diplomiga tõendatud haridus, mis vastab lõpetatud ülikooliõpingutele 
nominaalajaga neli aastat või enam, 
 

VÕI 
 

 kandidaadil on diplomiga tõendatud haridus, mis vastab lõpetatud ülikooliõpingutele 
nominaalõppeajaga vähemalt kolm aastat, ja vähemalt üks aasta asjakohast töökogemust. 

 
Töökogemus/teadmised2 

 Kandidaadil on vähemalt 12 aastat täistööajaga asjakohast töökogemust, millest vähemalt 
viis aastat on saadud majanduse, raamatupidamise, auditeerimise või finantsvaldkonnas 
mõne punktis 2 kirjeldatud töökohustuse täitmisel. 

 
Keelteoskus 

 Kandidaadil on väga hea inglise keele oskus (vähemalt C1-tasemel): 1. keel. 

 Kandidaat valdab heal tasemel mõnda teist ELi ametlikku keelt (vähemalt B2-tasemel): 
2. keel. 
 

Märgitud tasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile. 
 
Arvutioskus 
 
Kohustuslik on arvutioskus edasijõudnute tasemel. Kandidaatidel peab olema laialdane töökogemus 
selliste arvutirakendustega nagu Microsoft Office’i kontoritarkvara (peamiselt Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook) või muu samalaadse tarkvaraga ning andmebaaside ja internetiotsingutega. 
 
4. VALIKUKRITEERIUMID 
 
Sobivaimate kandidaatide leidmiseks töövestluste ja võimalike katsete jaoks arvestab amet 
järgmisi kriteeriume: 
 

 diplom majanduse, auditeerimise, finants-, raamatupidamise, ettevõtte halduse või seotud 
valdkondades; 

 töökogemus riigiasutuses, riiklikus keskpangas või rahvusvahelises institutsioonis õigus-, 
haldus-, finants- ja eelarvevaldkonnas, mis sarnaneb Euroopa Liidu institutsioonide ja 
asutuste tegevusvaldkonnaga; 

 suurepärased teadmised ELi institutsioonidele ja ametitele kehtivatest õigus-, haldus-, 
finants- ja eelarveraamistikest, eelkõige ELi personalieeskirjadest, üldisest ELi 

                                                           
1 

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 12 
2
 Töökogemust hakatakse arvestama alates asjakohase diplomi saamisest, mis annab õiguse kandideerida vastava 

tegevusüksuse ametikohale. Kolmeaastase ülikoolihariduse puhul on vähim nõutud töökogemuse aastate arv 13 aastat. 
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finantsmäärusest ning ELi raamfinantsmäärusest, samuti EUIPO finantsmäärusest ja selle 
rakenduseeskirjadest, ELi kaubamärgi määrusest jne; 

 tõendatud töökogemus finantsvaldkonna meetmete ja poliitika väljatöötamisel, haldamisel 
või rakendamisel; 

 tõendatud töökogemus eelarve koostamise ja täitmise ning raamatupidamise 
aastaaruannete ning seotud ülesannete läbivaatamisel ja kontrollimisel; 

 teadmised ja arusaamine kasutusvalmis või kohandatud IT-süsteemidest, mis on mõeldud 
üldiseks raamatupidamiseks ja/või eelarve kavandamiseks ja jälgimiseks ja/või 
finantstehingute haldamiseks; 

 tõendatud töökogemus töörühma tegevuse koordineerimisel; 

 teadmised kvaliteedijuhtimisest ning sisekontrollisüsteemidest, standarditest ja poliitikast 
ning kogemus nende tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisel;  

 ameti mõne teise ametliku keele (hispaania, saksa, prantsuse või itaalia keel; vähemalt 
B2-tasemel) valdamine heal tasemel (v.a 1. ja 2. keel; vähemalt B2-tasemel). 

 
Lisaks eespool nimetatud kriteeriumidele hinnatakse vestlusele ja katsetele kutsutud kandidaate 
järgmiste kriteeriumide alusel.  
 
Pädevused  
Eelistatakse järgmisi pädevusi ja oskusi. 

 Suhtlemine: selge ja täpne suuline ja kirjalik suhtlusoskus. 

 Analüüsi- ja probleemilahendusoskus: võime ära tunda keerukate küsimuste olulisi fakte 
ning töötada välja loovaid ja praktilisi lahendusi. 

 Koostöö: võime teha koostööd meeskonnas ja organisatsioonide vahel ning austada 
inimeste eriarvamusi; luua meeskonnavaimu, julgustades ühiseesmärkide seadmist ning 
teadmiste ja kogemuste vahetamist. 

 Õppimine ja arenemine: arendada ja täiustada oma oskusi ja teadmisi organisatsiooni ja 
selle keskkonna kohta; koolitada kolleege, jagada teadmisi ja süstemaatiliselt parandada 
töömeetodeid. 

 Prioriteetide seadmine ja organiseerimine: võime olulisemaid ülesandeid esikohale 
seada, paindlikult töötada ning enda ja teiste töökoormust tõhusalt organiseerida. 

 Kvaliteet ja tulemused: isikliku vastutuse ja algatusvõime näitamine, et töötada ettenähtud 
menetluste ja kõrgete kvaliteedistandardite kohaselt; näidata selget pühendumist 
asutusesisestele ja -välistele klientidele; kasutada projektide ning enda ja meeskonna töös 
süstemaatilisi ja metoodilisi protsesse. 

 Vastupidavus: jääda töökoormusest hoolimata tõhusaks, olla paindlik ja kohaneda 
muutuva töökeskkonnaga; julgustada teisi samamoodi käituma ning korrigeerida enda ja 
meeskonna suhtumist, et kohaneda muutuvate oludega. 

 Juhtimine: juhtida ja juhendada töötajaid ja töörühmi, et saavutada tulemusi; delegeerida 
tööd meeskonnas asjakohaselt ning anda selgeid juhiseid; innustada kolleegides 
entusiasmi ja positiivseid hoiakuid töö ja EUIPO edule kaasaaitamise suhtes. 

 
5. TÖÖVESTLUS JA KATSED 
 
Eelvalimine  
Sobivate kandidaatidega, kelle avaldusi on vastavalt punkti 4 valikukriteeriumidele hinnatud kõige 
kõrgemalt, võidakse ühendust võtta, et kontrollida nende keeleoskust (eelkõige inglise keele ja 
ameti mõne teise ametliku keele suulist oskust) ning saada kinnitust nende töökogemusele ja/või 
muudele oskustele, teadmistele ja pädevustele. See eelvaliku etapp ei anna kandidaadile õigust 
olla kutsutud vestlusele, vaid selle eesmärk on valida vestluseks välja sobivaimad kandidaadid. 
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Vestlus 
Ingliskeelsed vestlused toimuvad Alicantes. Muude asjakohaste keelte valdamist, mille kandidaat 
on märkinud oma avalduses/CVs, võidakse hinnata kooskõlas käesolevas vaba ametikoha teates 
märgitud tasemega. 
 
Töövestlusel kontrollitakse kandidaadi järgmisi teadmisi: tööülesannetega seotud küsimused 
(tehnilised teadmised ja käitumispädevused), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti tegevus, 
teadmised Euroopa Liidu kohta, sobivus ülesannete täitmiseks ning sobivus rahvusvahelises 
keskkonnas töötamiseks. 
 
Katse(d) 
Eespool nimetatud aspekte hinnatakse täiendavalt ühe või mitme katsega. Vestlusele ja katsetele 
kutsutud kandidaadid saavad koos kutsega täpsema teabe. 
 
 
6. ÜLDTEAVE 
 
EUIPO valiku- ja töölevõtumenetluse üldteave on sellel lingil. 
 
 
7. TAOTLUSTE ESITAMINE 
 
Taotluse esitamiseks klõpsake sellel lingil. 
 
Kõiki dokumente, millele käesolevas vaba ametikoha teates on viidatud või mille lingid on esitatud, 
loetakse selle teate osaks. 
 

Tähtis! 

Sobivus- ja valikukriteeriumide kohaldamisel on aluseks kandidaatide taotluses/CVs/profiilis esitatud teave. 
Seetõttu tuleb hoolikalt tutvuda nõuetega ja anda asjakohast teavet nii üksikasjalikult, et see 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

