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PAZIŅOJUMS PAR VAKANCI REZERVES SARAKSTA IZVEIDOŠANAI 

 

Amata nosaukums Vecākais administrators finanšu jomā (V/S) 

Funkciju grupa/pakāpe AD 9 

Līguma veids Pagaidu darbinieks  

Atsauce  VEXT/18/306/AD 9/FD 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.2.2018., plkst. 24.00 pēc Alikantes laika 

(Centrāleiropas laiks) 

Darba vieta Alikante, SPĀNIJA 

Rezerves saraksts spēkā līdz: 31.12.2018. 

Kandidātu skaits rezerves 

sarakstā  

3 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) rīko atlases procedūru, lai izveidotu 
rezerves sarakstu EUIPO 'Vecākais administrators finanšu jomā' (V/S) vakantās amata vietas 
aizpildīšanai. 
 
1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

Finanšu nodaļa atbild par visiem pasākumiem un darbībām saistībā ar finansēm: budžeta līdzekļu 
sadali un izdevumu kontroli, biroja finanšu sistēmas pārvaldību, vispārējo grāmatvedību, nodevu 
pārvaldību, pārbaudi, kā arī pasākumiem un darbībām saistībā ar iepirkumu un pārdevēju 
pārvaldību. 

Finanšu nodaļā, ko vada nodaļas direktors, ir divi dienesti; katru no tiem vada dienesta vadītājs: 
 

 Finanšu sistēmas, nodevu, uzskaites un naudas līdzekļu dienests – jo īpaši atbild par biroja 
gada pārskatu sagatavošanu, kā arī par naudas līdzekļu pārvaldību, vispārējo 
grāmatvedību, biroja finanšu sistēmu, finanšu sistēmu apstiprināšanu un darbībām, kas 
saistītas ar biroja nodevām;  

 

 Iepirkuma un pārdevēju pārvaldības dienests – jo īpaši atbild par visu iepirkuma darbību 
prognozēšanu, pārvaldību un izpildi, pārdevēju un līgumu pārvaldību, kā arī par finanšu 
lietu sagatavošanu saistībā ar šiem līgumiem.  

 
Grupas, kas veic finanšu darījumu pārbaudi, budžeta līdzekļu sadali un izdevumu kontroli, ir tieši 
pakļautas nodaļas direktoram. 
 
EUIPO finanšu darījumi notiek saskaņā ar tiesisko regulējumu, galvenokārt Biroja finanšu 
noteikumiem un to īstenošanas noteikumiem (kas faktiski ir līdzīgi ES Finanšu regulai un tās 
piemērošanas noteikumiem) un ESPZ regulu un tās īstenošanas noteikumiem. 
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2. PIENĀKUMI 
 

Izvēlētā kandidāta uzdevumi Finanšu nodaļas direktora tiešā pakļautībā būs šādi: 

 

 palīdzēt direktoram vadīt un koordinēt biroja pasākumus un darbības finanšu jomā, jo īpaši 
saistībā ar biroja finanšu sistēmu, budžetu, grāmatvedību, iepirkumu, pārbaudēm, revīziju, 
pārdevēju un līgumu pārvaldību;  

 noteikt pakalpojumu prioritātes un nodrošināt sniegto finanšu pakalpojumu efektivitāti un 
pastāvīgu kvalitātes pilnveidi; 

 noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, ierosināt un veikt pasākumus, lai pilnveidotu, 
integrētu un īstenotu biroja finanšu noteikumus, regulas un procedūras; 

 sniegt speciālas konsultācijas un speciālas zināšanas par iespējamu jaunu politiku un 
jaunām procedūrām, lai palielinātu ieinteresētajām personām sniegto finanšu pakalpojumu 
lietderību un efektivitāti; 

 sniegt konsultācijas finanšu dalībniekiem, ieinteresētajām personām un vadībai par biroja 
paraugpraksi, procesu atbilstību, tehniskajām, administratīvajām, finanšu un budžeta 
prasībām, ierobežojumiem, pienākumiem un atbildības jomām; 

 ieteikt lietotāju vajadzībām atbilstošus risinājumus, vienlaikus nodrošinot birojam 
piemērojamo noteikumu, piemēram, EUIPO finanšu noteikumu un to īstenošanas 
noteikumu, civildienesta noteikumu, ESPZ regulas utt., izpildi; 

 iesaistīties projektos, kas EUIPO stratēģiskajā plānā 2020. gadam (SP2020) paredzēti 

finanšu jomā, uzraudzīt projektu efektivitāti un atbilstību SP2020 mērķiem, vadīt 

programmu izstrādi un ierosināt koriģējošas darbības; 

 ierosināt risinājumus piemērojamo iekšējās kontroles sistēmu kvalitātes uzlabošanai; 

 iesaistīties ilgtermiņa finanšu prognožu sagatavošanā, budžeta plānošanā, sagatavošanā 
un pēcpārbaudē, ar budžetu saistītu uzdevumu izstrādē un īstenošanā; 

 prezentācijās un izpildes ziņojumos sniegt informāciju un ziņot Finanšu nodaļas direktoram 

un EUIPO vadībai par secinājumiem un konstatējumiem; 

 izveidot un vadīt kvalitātes kontroles programmas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas 
konsekvenci; 

 palīdzēt Finanšu nodaļas direktoram pildīt uzticētos pienākumus un sagatavoties dalībai 
EUIPO pārvaldes struktūru un tīkla sanāksmēs. 

 
Pienākumi, kas attiecas uz visiem darbiniekiem: 

 aktīvi strādāt, lai sasniegtu EUIPO mērķus saskaņā ar stratēģisko plānu; 

 veikt jebkurus citus ar darbu saistītus uzdevumus un pienākumus, kurus var uzticēt tiešais 

vadītājs. 

 

3. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 
 
Lai kandidāti atbilstu šai atlases procedūrai, līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam viņiem 
jāizpilda visi turpmāk norādītie nosacījumi. 
 
Vispārīgie nosacījumi1  

 Jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam. 

                                                           
1 

Skatīt Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. pantu. 
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 Jāizmanto visas pilsoņu tiesības. 

 Jābūt izpildītām visām tiesību aktu prasībām attiecībā uz militāro dienestu. 

 Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai piemērotām rakstura īpašībām. 

 Jābūt ar tādu veselības stāvokli, kas ļauj veikt ar amatu saistītos pienākumus. 
 
Izglītība 

 Jābūt izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstskolas izglītībai, ko apliecina diploms, 
ja parastais augstskolas mācību laiks ir četri gadi vai vairāk, 
 

VAI 
 

 jābūt izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstskolas izglītībai, ko apliecina diploms, un 
vismaz vienu gadu ilgai atbilstošai profesionālajai pieredzei, ja parastais augstskolas 
mācību laiks ir vismaz trīs gadi. 

 
Profesionālā pieredze/zināšanas2 

 Vismaz 12 gadu ilga attiecīgā profesionālā pieredze pilna laika darbā, no tiem vismaz 
5 gadu ilga pieredze ekonomikas, grāmatvedības, revīzijas vai finanšu jomā tādā līmenī, 
kas atbilst 2. punktā aprakstītajiem pienākumiem. 

 
Valodu prasmes 

 Ļoti labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis): 1. valoda. 

 Citas Eiropas Savienības oficiālās valodas labas zināšanas (vismaz B2 līmenis): 
2. valoda. 
 

Norādītie līmeņi atbilst Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmas skalai. 
 
Datorprasmes 
 
Augsta līmeņa datorprasmes ir obligātas. Kandidātiem jābūt plašai profesionālajai pieredzei ar datora 
lietojumprogrammām, piemēram, MS Office pakotnei vai līdzīgām pakotnēm (pamatā Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook), datubāzēm un meklēšanu internetā. 
 
4. ATLASES KRITĒRIJI 
 
Lai atlasītu visaugstāk kvalificētos kandidātus intervijai un iespējamam pārbaudes posmam, birojs 
izvērtēs atbilstību turpmāk norādītajiem kritērijiem: 
 

 augstskolas diploms ekonomikas, revīzijas, finanšu, grāmatvedības, uzņēmumu 
pārvaldības vai saistītās jomās; 

 darba pieredze valsts iestādē, valsts centrālajā bankā vai starptautiskā iestādē, kur 
juridiskā, administratīvā, finanšu un budžeta vide līdzinās Eiropas Savienības (ES) iestāžu 
un aģentūru darbības videi; 

 teicamas zināšanas par ES iestādēm un aģentūrām piemērojamo juridisko, administratīvo, 
finanšu un budžeta satvaru, jo īpaši ES Civildienesta noteikumiem, ES vispārējo Finanšu 
regulu un ES pamata Finanšu regulu, kā arī EUIPO finanšu noteikumiem un to īstenošanas 
noteikumiem, ESPZ regulu utt.; 

                                                           
2
 Profesionālo pieredzi skaita no datuma, kad iegūts attiecīgais diploms, kas dod iespēju strādāt šajā funkciju grupā. Ja 

augstskolas izglītības laiks ir trīs gadi, minimālais nepieciešamais profesionālās pieredzes gadu skaits ir 13 gadi. 
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 pierādāma pieredze finanšu jomas pasākumu vai politikas sagatavošanā, administrēšanā 
vai īstenošanā; 

 pierādāma pieredze budžeta izveides, izpildes, gada pārskatu sagatavošanas un saistīto 
uzdevumu pārskatīšanā un kontrolē; 

 zināšanas un izpratne par darbderīgu vai speciāli izstrādātu grāmatvedības un/vai budžeta 
plānošanas un uzraudzības, un/vai finanšu darījumu pārvaldības IT sistēmu lietošanu; 

 pierādāma grupas vadības pieredze; 

 zināšanas par kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmām, standartiem un politiku 
un pieredze to efektivitātes un lietderīguma novērtēšanā;  

 citas biroja oficiālās valodas (spāņu, vācu, franču vai itāļu valodas zināšanas vismaz 
B2 līmenī), kas nav 1. un 2. valoda, labas zināšanas (vismaz B2 līmenis). 

 
Papildus iepriekš minētajiem kritērijiem kandidātus, kurus uzaicinās uz intervijas un pārbaudes 
posmu, vērtēs arī, ņemot vērā turpmāk norādītos kritērijus.  
 
Prasmes  
Jo īpaši vērtēs šādas prasmes: 

 saziņa: skaidra un precīza saziņa gan mutiski, gan rakstiski; 

 analītiskās spējas un problēmu risināšanas prasme: spēja izprast, kuras lietas 
sarežģītos jautājumos ir svarīgākās, kā arī rast radošus un praksē īstenojamus risinājumus; 

 spēja strādāt komandā: sadarboties gan ar saviem tiešajiem kolēģiem, gan ar kolēģiem 
no citām nodaļām vai organizācijām, kā arī pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi; radīt komandas 
gara sajūtu, nosakot kopīgus mērķus un apmainoties ar zināšanām un pieredzi; 

 spēja mācīties un pilnveidoties: vēlme pilnveidot un uzlabot personīgās prasmes un 
zināšanas par organizāciju un tās vidi; vēlme mācīt citus, dalīties zināšanās un sistemātiski 
uzlabot darba metodes; 

 prioritāšu noteikšanas un organizatoriskās prasmes: spēja galveno uzmanību pievērst 
svarīgākajiem uzdevumiem, strādāt elastīgi un efektīvi organizēt savu un kolēģu darbu; 

 orientācija uz kvalitāti un rezultātu: spēja uzņemties personisku atbildību un iniciatīvu, lai 
darbu paveiktu ļoti labi un atbilstīgi spēkā esošajām procedūrām; spēja demonstrēt skaidru 
virzību uz klientu (iekšēji un ārēji); spēja veidot sistemātiskus un metodiskus procesus paša 
un savas komandas projektos un darbā; 

 noturība: spēja saglabāt efektīvu darbspēju spriedzes apstākļos, strādāt elastīgi un 
pielāgoties mainīgai darba videi; spēja rosināt citus rīkoties tāpat un pielāgot savu un 
komandas pieeju, ņemot vērā apstākļu izmaiņas; 

 vadītāja spējas: spēja vadīt cilvēkus un komandas, lai sasniegtu rezultātus; spēja 
piemēroti deleģēt pienākumus savā komandā un sniegt skaidras norādes; spēja rosināt 
cilvēkos entuziasmu un pozitīvu attieksmi pret darbu, kā arī attiecībā uz ieguldījumu EUIPO 
panākumos. 

 
5. INTERVIJAS UN PĀRBAUDES 
 
Priekšatlase  
Ar atbilstošajiem kandidātiem, kuru pieteikumi ierindojas vislabāk kvalificēto pieteikumu vidū 
saskaņā ar 4. punktā izklāstītajiem atlases kritērijiem, var sazināties, lai pārbaudītu viņu valodas 
prasmes (jo īpaši mutvārdu angļu valodas un citas biroja oficiālās valodas), kā arī lai viņi pierādītu 
savu profesionālo pieredzi un/vai citas prasmes, zināšanas un kompetences. Šī priekšatlases 
posma saziņa nenozīmē, ka kandidātus noteikti uzaicinās uz interviju: tas ir solis, lai atlasītu 
vispiemērotākos kandidātus, kurus aicināt uz interviju. 
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Intervija 
Intervijas notiks Alikantē angļu valodā. Citas attiecīgo valodu prasmes, kas norādītas kandidāta 
pieteikumā/CV, var novērtēt saskaņā ar valodas prasmes līmeņiem, kas norādīti šajā paziņojumā 
par vakanci. 
 
Intervijā pārbaudīs kandidāta zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar veicamajiem pienākumiem 
(tehniskās zināšanas un uzvedības kompetence), biroja darbībām, zināšanām par ES, piemērotību 
izpildīt veicamos uzdevumus un piemērotību strādāt starptautiskā vidē. 
 
Pārbaude(-es) 
Ar vienu vai vairākām pārbaudēm veiks viena vai vairāku iepriekš minēto aspektu novērtējumu. Uz 
intervijas un pārbaudes posmu uzaicinātie kandidāti kopā ar uzaicinājumu saņems arī sīkāku 
informāciju. 
 
 
6. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 
Lai iegūtu vispārīgu informāciju par atlases un darbā pieņemšanas kārtību EUIPO, lūdzu, 
apmeklējiet šo saiti. 
 
 
7. KĀ PIETEIKTIES? 
 
Lai pieteiktos, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites. 
 
Visus dokumentus, kas iekļauti saitēs vai uz kuriem izdarīta atsauce šajā paziņojumā, uzskata par 
daļu no šā paziņojuma par vakanci. 
 

Svarīgi! 

Kandidātiem ir jāņem vērā, ka viņu pieteikumā/CV/profilā sniegtā informācija veido pamatu piemērotības un 
atbilstības atlases kritēriju novērtējumam. Tādējādi aicinām kandidātus rūpīgi izlasīt prasības un sniegt 
pietiekami sīku attiecīgo informāciju, lai varētu veikt atbilstošu novērtēšanu. Kandidātiem jāpievērš īpaša 
uzmanība informācijai par izglītību un profesionālo pieredzi, jo īpaši attiecībā uz precīziem datumiem, 
pienākumu aprakstu, veiktajiem uzdevumiem un izmantotajiem rīkiem.  

 

* Ja ir neatbilstības starp valodu versijām, teksts angļu valodā uzskatāms par pareizo versiju. 

 

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

