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KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST 

 

Functienaam Senior administrateur Financiën (m/v) 

Functiegroep en rang AD 9 

Type contract Tijdelijk functionaris  

Referentie  VEXT/18/306/AD 9/FD 

Uiterste datum voor de indiening van 

sollicitaties 

26.2.2018 24.00 uur plaatselijke tijd in Alicante 

(CET) 

Plaats van tewerkstelling Alicante, SPANJE 

Reservelijst geldig tot 31.12.2018 

Aantal kandidaten op de reservelijst  3 

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) organiseert een 
selectieprocedure met het oog op de opstelling van een reservelijst waarmee een vacature voor de 
functie van Senior administrateur Financiën (m/v) bij de afdeling Financiën van EUIPO zal 
worden vervuld. 
 
1. ACHTERGROND 
 

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die verband houden met 
financiën: begrotings- en uitgavencontrole, beheer van het financieel kader van het Bureau, 
algemene boekhoudkundige werkzaamheden, het beheer van taksen, verificatie, inkoop en 
leveranciersbeheer. 

De afdeling Financiën, die onder leiding staat van een directeur, bestaat uit de twee volgende 
diensten, die elk worden geleid door een diensthoofd: 
 

 de dienst Financieel Kader, Taksen, Boekhouding en Kasbeheer: met name 
verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening van het Bureau en voor het 
kasbeheer, de algemene boekhouding, het financieel kader van het Bureau, de validering 
van financiële systemen en activiteiten die verband houden met de taksen van het Bureau;  

 

 de dienst Inkoop en Leveranciersbeheer: met name verantwoordelijk voor de prognose, het 
beheer en de uitvoering van alle inkoopactiviteiten, het beheer van leveranciers en 
contracten en het opstellen van de economische bestanden in verband met deze 
contracten.  

 
De teams die zich bezighouden met de verificatie van financiële transacties en met begrotings- en 
uitgavencontrole vallen rechtstreeks onder de directeur van de afdeling. 
 
De financiële werkzaamheden bij EUIPO vinden plaats binnen het wettelijke kader van 
voornamelijk zijn financieel reglement en de uitvoeringsvoorschriften daarvan (in wezen gelijk 
aan het Financieel Reglement van de EU en zijn uitvoeringsvoorschriften), en van de 
toepasselijke bepalingen in de Uniemerkenverordening en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. 
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2. TAKEN 
 

De geselecteerde kandidaat opereert onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de 
financieel directeur en wordt geacht de volgende taken uit te voeren: 

 

 de directeur ondersteunen bij het leiden en coördineren van de activiteiten en 
werkzaamheden van het Bureau op het gebied van financiën, met name het beheer van het 
financieel kader, de begroting, de boekhouding, de inkoop, verificatieactiviteiten, audits, en 
leveranciers en contracten van het Bureau;  

 servicegerelateerde prioriteiten identificeren en toezien op de effectiviteit van de geleverde 
financiële diensten en de voortdurende verbetering daarvan; 

 vaststellen waar ruimte voor verbetering is, ontwikkelingsmaatregelen voorstellen en ten 
uitvoer leggen, en de financiële regels, voorschriften en procedures van het Bureau 
stroomlijnen en ten uitvoer leggen; 

 deskundig en specialistisch advies geven over mogelijk nieuw beleid en mogelijke nieuwe 
procedures om de efficiëntie en doelmatigheid van de financiële diensten die aan de 
belanghebbenden worden verleend, te verhogen; 

 financiële actoren, belanghebbenden en het management adviseren over beste praktijken, 
de naleving van procedures, en technische, administratieve, financiële en budgettaire 
vereisten, beperkingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden van het Bureau; 

 oplossingen aandragen voor behoeften van gebruikers, met inachtneming van de regels die 
op het Bureau van toepassing zijn, zoals het financieel reglement van EUIPO en de 
uitvoeringsvoorschriften daarvan, het Statuut van de ambtenaren, de 
Uniemerkenverordening, enz.; 

 bijdragen aan projecten op financieel gebied in het kader van het Strategisch Plan 2020 

van EUIPO (SP2020), de effectiviteit van de projecten bewaken en toezien op hun 

aansluiting bij de doelen van SP2020, leiding geven aan programmaontwikkeling en 

corrigerende maatregelen voorstellen; 

 oplossingen voorstellen om de kwaliteit van toepasselijke internecontrolesystemen te 
verbeteren; 

 bijdragen aan financiële langetermijnprognoses, begrotingsplanning, en voorbereiding, 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en follow-up van begrotingsgerelateerde taken; 

 conclusies en bevindingen communiceren en rapporteren aan de financieel directeur en het 

management van EUIPO door middel van presentaties en rapporten; 

 programma's voor kwaliteitscontrole opzetten en leiden met het oog op een consistente 
dienstverlening; 

 de directeur van de afdeling Financiën bijstaan in de uitvoering van zijn taken en in de 
voorbereiding van vergaderingen van de bestuursorganen en netwerken van EUIPO 
waaraan hij deelneemt. 

 
Taken die van toepassing zijn op alle personeelsleden: 

 actief werken aan de verwezenlijking van de doelen van EUIPO in overeenstemming met 

het Strategisch Plan; 

 uitvoering geven aan alle andere werkgerelateerde taken en verantwoordelijkheden die 

door de lijnmanager worden toegewezen. 
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3. TOELATINGSCRITERIA 
 
Om te worden toegelaten tot deze selectieprocedure moeten kandidaten vóór het verstrijken van 
de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 
 
Algemene voorwaarden1  

 onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie; 

 in het volledige bezit zijn van alle burgerrechten; 

 voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake 
militaire dienstplicht; 

 in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie 
vereist zijn; 

 voldoen aan de voor de uitoefening van de functie gestelde eisen van lichamelijke 
geschiktheid. 

 
Opleiding 

 een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire studie, afgesloten 
met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding minimaal vier 
jaar bedraagt, 
 

OF 
 

 een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire studie, afgesloten 
met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar wanneer de 
normale duur van de universitaire opleiding minimaal drie jaar bedraagt. 

 
Beroepservaring/kennis2 

 minimaal 12 jaar fulltime relevante beroepservaring, waarvan ten minste 5 jaar op 
economisch, boekhoudkundig, audit-, of financieel gebied met een aantal van de onder 
punt 2 genoemde taken. 

 
Talenkennis 

 een grondige kennis van het Engels (minstens niveau C1): taal 1; 

 een goede kennis van een andere taal van de EU (minstens niveau B2): taal 2. 
 

De vermelde niveaus komen overeen met die van het gemeenschappelijk Europees referentiekader 
voor talen. 
 
Computervaardigheden 
 
Gevorderde computergeletterdheid is verplicht. Kandidaten moeten beschikken over uitgebreide 
beroepservaring met computerapplicaties zoals MS Office of vergelijkbaar (voornamelijk Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook), databanken en internetzoekmachines. 
 
 
 

                                                           
1 

Zie artikel 12 van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie. 
2
 Beroepservaring wordt geteld vanaf de datum van het diploma dat toegang geeft tot de functiegroep. In geval van een 

driejarige universitaire opleiding is het vereiste aantal jaren beroepservaring minstens 13 jaar. 
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4. SELECTIECRITERIA 
 
Om de best gekwalificeerde kandidaten te selecteren voor het sollicitatiegesprek en de eventuele 
testfase, zal het Bureau het volgende in overweging nemen: 
 

 diploma in de economische wetenschappen, accountantscontrole, financiën, accounting, 
bedrijfsadministratie of verwante vakgebieden; 

 beroepservaring in een overheidsinstelling, nationale centrale bank of internationale 
instelling met een juridische, administratieve, financiële en begrotingsomgeving die 
vergelijkbaar is met die waarin de instellingen en agentschappen van de Europese Unie 
(EU) opereren; 

 uitstekende kennis van het juridisch, administratief, financieel en begrotingskader van de 
EU-instellingen en -agentschappen, in het bijzonder het Statuut van de ambtenaren, het 
algemeen Financieel Reglement en de financiële kaderregeling van de EU, alsmede het 
financieel reglement van EUIPO en de uitvoeringsvoorschriften daarvan, de 
Uniemerkenverordening, enz.; 

 aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, beheren of ten uitvoer leggen van maatregelen en 
beleid op het gebied van financiën; 

 aantoonbare ervaring in het beoordelen en controleren van de vaststelling en uitvoering 
van begrotingen, alsmede jaarrekeningen en aanverwante taken; 

 kennis van en inzicht in kant-en-klare of op maat gemaakte IT-systemen voor algemene 
boekhouding en/of begrotingsplanning en -bewaking en/of het beheer van financiële 
transacties; 

 aantoonbare ervaring in het aansturen van een team; 

 kennis van kwaliteitsbeheer en systemen, standaarden en beleid voor interne controle en 
ervaring in het beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie daarvan;  

 goede kennis van een andere officiële taal van het Bureau (Spaans, Duits, Frans of 
Italiaans op minimaal niveau B2) anders dan de talen 1 en 2 (minimumniveau B2). 

 
Naast de bovenstaande criteria zullen kandidaten die worden uitgenodigd voor het 
sollicitatiegesprek en de testfase, ook worden beoordeeld aan de hand van de volgende eisen:  
 
Competenties  
In het bijzonder: 

 communicatie: duidelijk en precies kunnen communiceren, zowel mondeling als 
schriftelijk; 

 analyse en probleemoplossing: in staat zijn om de kern van complexe problemen te 
doorgronden en creatieve en praktische oplossingen te bedenken; 

 samenwerking met anderen: collegiaal samenwerken in teams en over organisatorische 
grenzen heen, met respect voor verschillen tussen mensen; een teamgeest creëren door 
het behalen van gezamenlijke doelen en de uitwisseling van kennis en ervaring te 
stimuleren; 

 leren en ontwikkeling: ontwikkelen en verbeteren van persoonlijke vaardigheden en 
kennis van de organisatie en haar omgeving; gecommitteerd zijn aan het opleiden van 
anderen, het delen van kennis en het systematisch verbeteren van werkmethoden; 

 prioriteitstelling en organisatie: in staat zijn prioriteit te geven aan de belangrijkste taken, 
flexibel te zijn en de eigen werklast en die van anderen efficiënt te organiseren; 

 kwaliteit en resultaten: persoonlijke verantwoordelijkheid en initiatief nemen om werk van 
hoge kwaliteit af te leveren binnen de vastgestelde procedures; duidelijke klantgerichtheid 
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tonen (zowel intern als extern); systematische en methodische processen opbouwen in 
eigen projecten en werkzaamheden en die van het team; 

 veerkracht: effectief blijven werken onder druk, flexibel zijn en zich aanpassen aan een 
veranderende werkomgeving; anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen; en de eigen 
aanpak en die van het team aanpassen om te kunnen inspelen op veranderende 
omstandigheden; 

 leiderschap: resultaatgericht leiden en managen van individuele personen en teams; werk 
op passende wijze delegeren binnen het eigen team en duidelijke aanwijzingen geven; 
teamleden enthousiasmeren en hen ertoe aanzetten een positieve bijdrage te leveren aan 
het succes van EUIPO. 

 
5. SOLLICITATIEGESPREKKEN EN TESTS 
 
Voorselectie  
Met toelaatbare kandidaten wier sollicitaties tot de best gekwalificeerde behoren overeenkomstig 
de onder punt 4 omschreven selectiecriteria, kan contact worden opgenomen om hun talenkennis 
(met name hun mondelinge beheersing van het Engels en een andere officiële taal van het 
Bureau) te verifiëren, evenals hun beroepservaring en/of andere vaardigheden, kennis en 
competenties. Dit voorselectiecontact verleent kandidaten niet het recht te worden uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek: het is een stap in de selectie van de meest geschikte kandidaten die 
zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. 
 
Sollicitatiegesprek 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in Alicante en worden gevoerd in het Engels. Andere 
relevante talen zoals opgegeven in de sollicitatiebrief/het cv van de kandidaat kunnen worden 
beoordeeld op basis van de in deze kennisgeving van vacature vermelde niveaus. 
 
Tijdens het sollicitatiegesprek zal de kennis van de kandidaat van aangelegenheden die verband 
houden met de uit te voeren taken (technische kennis en gedragscompetenties) en de activiteiten van 
het Bureau worden getoetst, evenals zijn of haar kennis van de EU, geschiktheid voor de uit te voeren 
taken en geschiktheid om in een internationale omgeving te werken. 
 
Test(s) 
Een of meer tests kunnen de beoordeling van een of meer van de bovengenoemde aspecten 
aanvullen. Kandidaten die een uitnodiging krijgen voor het sollicitatiegesprek en de testfase, 
ontvangen daarbij gedetailleerde informatie. 
 
 
6. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Algemene informatie over selectie- en wervingsprocedures bij EUIPO is te vinden via de volgende 
link. 
 
 
7. HOE SOLLICITEREN? 
 
Wilt u solliciteren, klik dan op deze link. 
 

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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Alle documenten die zijn opgenomen als link of waarnaar in het kader van deze kennisgeving 
wordt verwezen, worden beschouwd als onderdeel van de onderhavige kennisgeving van 
vacature. 
 

Belangrijk: 

Kandidaten dienen zich ervan bewust te zijn dat op basis van de informatie die zij in hun 
sollicitatiebrief/cv/profiel verstrekken, wordt beoordeeld of zij aan de toelatings- en selectiecriteria voldoen. 
Daarom wordt kandidaten verzocht de eisen zorgvuldig door te lezen en de relevante informatie op een zodanig 
gedetailleerde wijze te verstrekken dat deze beoordeling mogelijk wordt. Daarbij dienen zij speciale aandacht te 
besteden aan informatie over hun opleiding en beroepservaring, in het bijzonder door vermelding van exacte 
data en beschrijvingen van verantwoordelijkheden, verrichte taken en gebruikte instrumenten.  

 

*In geval van verschillen tussen de diverse taalversies moet de Engelse versie als de juiste worden beschouwd. 

 


