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OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE NA VYTVORENIE REZERVNÉHO 

ZOZNAMU 

 

Názov pracovného miesta Riadiaci pracovník v oblasti financií (M/Ž) 

Funkčná skupina a platová trieda AD 9 

Druh pracovnej zmluvy dočasný zamestnanec  

Referencia  VEXT/18/306/AD 9/FD 

Dátum uzávierky na podávanie 

žiadostí 

26. 2. 2018 o 24.00 hod. alicantského času (SEČ) 

Miesto zamestnania Alicante, ŠPANIELSKO 

Rezervný zoznam (RZ) platí do 31. 12. 2018 

Počet uchádzačov na rezervnom 

zozname  

3 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) organizuje výberové konanie s cieľom 
vytvoriť rezervný zoznam, z ktorého sa obsadí voľné pracovné miesto riadiacieho pracovníka v 
oblasti financií (M/Ž) pridelené odboru financií úradu EUIPO. 
 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Odbor financií je zodpovedný za všetky činnosti a operácie súvisiace s finančnými záležitosťami: 
rozpočtovanie a kontrolu výdavkov, riadenie finančného rámca úradu, všeobecné účtovníctvo, 
riadenie poplatkov, overovanie a činnosti a operácie súvisiace s riadením obstarávania a 
dodávateľov. 

Odbor financií, riadený riaditeľom oddelenia, sa skladá z dvoch oddelení, pričom každé z nich riadi 
vedúci útvaru: 
 

 Útvar pre finančný rámec, poplatky, účtovníctvo a pokladnicu: zodpovedné predovšetkým 
za vypracovanie riadnej účtovnej závierky úradu, ako aj správu pokladnice, všeobecné 
účtovníctvo, finančný rámec úradu, overovanie finančných systémov a činnosti súvisiace s 
poplatkami, ktoré úrad vyberá.  

 

 Útvar pre riadenie obstarávania a dodávateľov: zodpovedné predovšetkým za plánovanie, 
riadenie a vykonávanie všetkých činností spojených s obstarávaním, riadením dodávateľov 
a zmlúv a za vypracovanie hospodárskej dokumentácie súvisiacej s týmito zmluvami.  

 
Tímy, ktoré sa zaoberajú overovaním finančných transakcií a rozpočtovaním a kontrolou výdavkov 
sú priamo podriadené riaditeľovi odboru. 
 
Finančné činnosti úradu EUIPO sa vykonávajú v súlade s právnymi rámcom, t. j. hlavne podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách úradu a jeho vykonávacích pravidlách (výrazne 
podobnom ako je nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ a jeho vykonávacie pravidlá), ako aj 
podľa príslušných ustanovení nariadenia o OZEÚ a jeho vykonávacích predpisov. 
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2. POVINNOSTI 
 

Vybraný uchádzač bude priamo podriadený riaditeľovi odboru financií a očakáva sa, že bude 
vykonávať tieto úlohy: 

 

 podporovať riaditeľa pri usmerňovaní a koordinovaní činností a operácií úradu, ktoré 
súvisia s oblasťou financií, predovšetkým s finančným rámcom úradu, rozpočtom, 
účtovníctvom, obstarávaním, overovaním, auditom a riadením dodávateľov a zmlúv,  

 určovať priority útvarov a zabezpečovať účinnosť a neustále zlepšovanie kvality 
vykonávaných finančných služieb, 

 identifikovať oblasti na zlepšenie, navrhovať a vykonávať činnosti zamerané na vývoj, 
zjednodušenie a vykonávanie finančných pravidiel, nariadení a postupov úradu, 

 poskytovať odborné poradenstvo a znalosti o možných nových politikách a postupoch na 
zvýšenie efektívnosti a účinnosti finančných služieb poskytovaných zainteresovaným 
stranám, 

 poskytovať poradenstvo finančným aktérom, zainteresovaným stranám a vedeniu, ktoré sa 
týka najlepších postupov, dodržiavania postupov, technických, administratívnych, 
finančných a rozpočtových požiadaviek, obmedzení, povinností a zodpovedností úradu, 

 odporúčať riešenia týkajúce sa potrieb užívateľov pri súčasnom zabezpečovaní 
dodržiavania nariadení platných pre úrad, ako napríklad nariadenia o rozpočtových 
pravidlách úradu a jeho vykonávacích predpisov k tomuto nariadeniu, služobného poriadku, 
nariadení o OZEÚ atď., 

 podieľať sa na projektoch v oblasti financií v súlade so strategickým plánom úradu EUIPO 

do roku 2020, monitorovať účinnosť projektov a ich zosúladenie s cieľmi strategického 

plánu, usmerňovať vývin programov a navrhovať nápravné opatrenia, 

 navrhovať riešenia na zvýšenie úrovne kvality platných systémov vnútornej kontroly, 

 podieľať sa na dlhodobých finančných prognózach, plánovaní a príprave rozpočtu a 
súvisiacich opatreniach, vývine a vykonávaní úloh súvisiacich s rozpočtom, 

 oznamovať a hlásiť závery a zistenia riaditeľovi odboru financií a vedeniu EUIPO 

prostredníctvom prezentácií a správ vedenia, 

 organizovať a riadiť programy kontroly kvality na zabezpečenie konzistentnosti 
poskytovania služieb, 

 poskytovať pomoc riaditeľovi oddelenia financií pri jeho povinnostiach a príprave jeho 
účasti v riadiacich orgánoch úradu EUIPO a na stretnutiach sietí. 

 
Povinnosti platné pre všetkých zamestnancov: 

 aktívne pracovať na plnení cieľov úradu EUIPO v súlade so strategickým plánom, 

 plniť všetky ostatné pracovné povinnosti a zodpovednosti, ktoré im môže prideliť priamy 

nadriadený. 

 

3. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 
 
Aby sa uchádzač mohol zúčastniť na tomto výberovom konaní, do dátumu uzávierky na podávanie 
prihlášok musí splniť všetky tieto podmienky: 
 
Všeobecné podmienky1  

 byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie, 
                                                           
1 

Pozri článok 12 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. 
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 mať všetky práva ako občan, 

 mať splnené všetky povinnosti uložené právnymi predpismi o vojenskej službe; 

 spĺňať požiadavky na charakter, čo sa týka vhodnosti na plnenie súvisiacich povinností; 

 byť fyzicky spôsobilý na plnenie povinností. 
 
Vzdelanie 

 mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené 
diplomom, ak je bežné trvanie vysokoškolského štúdia štyri roky alebo viac, 
 

ALEBO 
 

 mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom 
a minimálne ročnú príslušnú odbornú prax, ak je bežné trvanie vysokoškolského štúdia 
aspoň tri roky. 

 
Odborná prax/znalosti2 

 Vyžaduje sa minimálne 12-ročná relevantná odborná prax na plný úväzok, pričom aspoň 5 
rokov musí byť v odbore ekonomiky, účtovníctva, auditu alebo financií na úrovni niektorých 
z povinností opísaných v bode 2. 

 
Jazykové zručnosti 

 mať dôkladnú znalosť angličtiny (minimálna úroveň C1): 1. jazyk, 

 mať dobrú znalosť iného jazyka EÚ (minimálna úroveň B2): 2. jazyk. 
 

Uvedené úrovne zodpovedajú spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. 
 
Počítačové zručnosti 
 
Pokročilá počítačová gramotnosť je povinná. Uchádzači musia mať rozsiahle odborné skúsenosti 
s počítačovými aplikáciami, ako napr. balík MS Office alebo pod. (najmä Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook), databázami a vyhľadávaním na internete. 
 
4. KRITÉRIÁ VÝBERU 
 
Úrad bude na účely výberu uchádzačov s najlepšou kvalifikáciou na pohovor a prípadnú testovaciu 
fázu používať tieto kritériá: 
 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie v ekonomike, audite, financiách, účtovníctve, 
podnikovej ekonomike alebo súvisiacich odboroch, 

 odborná prax vo verejnej inštitúcii, národnej centrálnej banke alebo medzinárodnej inštitúcii 
s podobným právnym, administratívnym, finančným alebo rozpočtovým prostredím, v akom 
fungujú inštitúcie a agentúry Európskej únie (EÚ), 

 výborné znalosti právneho, administratívneho, finančného a rozpočtového rámca platného 
v inštitúciách a agentúrach EÚ, predovšetkým služobného poriadku Európskej únie, 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet EÚ a 
rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ, ako aj nariadenia o rozpočtových 
pravidlách úradu EUIPO a jeho vykonávacích predpisov, nariadenia o OZEÚ atď., 

                                                           
2
 Odborná prax sa počíta od dátumu získania príslušného diplomu, ktorý umožňuje zaradenie do danej funkčnej skupiny. 

V prípade trojročného vysokoškolského vzdelania sa vyžaduje minimálny počet rokov odbornej praxe: 13 rokov. 
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 preukázateľné skúsenosti s navrhovaním, správou a vykonávaním opatrení a politík v 
oblasti financií, 

 preukázateľné skúsenosti s revíziou a kontrolou stanovenia a vykonávania rozpočtu, 
riadnou účtovnou závierkou a súvisiacimi úlohami, 

 znalosti a porozumenie týkajúce sa komerčne dostupných alebo prispôsobených IT 
systémov na všeobecné účtovníctvo a/alebo plánovanie a monitorovanie rozpočtu a/alebo 
riadenie finančných transakcií, 

 preukázateľné skúsenosti s koordináciou tímu, 

 znalosti v oblasti riadenia kvality a systémov vnútornej kontroly, noriem, politík a skúsenosti 
v posudzovaní ich účinnosti a efektívnosti,  

 dobré znalosti ďalšieho úradného jazyka úradu (španielčina, nemčina, francúzština 
alebo taliančina minimálne na úrovni B2), okrem jazyka 1 a 2 (minimálne na úrovni B2). 

 
Okrem uvedených kritérií budú uchádzači pozvaní na pohovor a testovaciu fázu posudzovaní 
podľa týchto požiadaviek:  
 
Kompetencie  
Najmä: 

 komunikácia: schopnosť vyjadrovať sa jasne a presne v ústnom aj písomnom styku, 

 analýza a riešenie problémov: schopnosť rozpoznať podstatné prvky zložitých problémov 
a nájsť tvorivé a praktické riešenia, 

 tímová práca: schopnosť dobre spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami z iných 
organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi jednotlivcami; vytvárať zmysel pre 
tímového ducha podporovaním spoločných cieľov a výmenou poznatkov a skúseností, 

 vzdelávanie a rozvoj: schopnosť rozvíjať a zlepšovať osobné schopnosti a znalosti 
o organizácii a jej prostredí, zaviazať sa školiť ostatných, podeliť sa o poznatky 
a systematicky zlepšovať pracovné metódy, 

 stanovovanie priorít a organizácia práce: schopnosť uprednostňovať najdôležitejšie 
úlohy, pracovať flexibilne a efektívne organizovať svoje pracovné zaťaženie a pracovné 
zaťaženie ostatných, 

 kvalita a výsledky: schopnosť prevziať zodpovednosť a pracovať iniciatívne podľa 
stanovených postupov a s cieľom dosahovať výsledky, ktoré spĺňajú vysoký štandard 
kvality, preukázať jasnú orientáciu na zákazníka (interne aj externe), začleňovať 
systematické a metodické postupy do projektov, ako aj do vlastnej práce a práce svojho 
tímu. 

 odolnosť voči záťaži: schopnosť zachovať si výkonnosť pod pracovným tlakom, byť 
flexibilný a prispôsobiť sa zmenám pracovného prostredia; povzbudzovať ostatných, aby 
robili to isté a upraviť svoj postoj a postoj tímu s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa 
okolnostiam, 

 riadenie: schopnosť viesť a riadiť ľudí a tímy, aby dosahovali výsledky; vhodne delegovať 
prácu vo svojom tíme a dávať jasné pokyny; inšpirovať u ľudí nadšenie a pozitívny postoj k 
ich práci a prispievaniu k úspechu úradu EUIPO. 

 
5. POHOVORY A PÍSOMNÉ TESTY 
 
Predbežný výber  
Oprávnených uchádzačov, ktorých žiadosti budú zaradené medzi najlepšie kvalifikované podľa 
kritérií výberového konania v bode 4, môžeme osloviť, aby sme si overili ich jazykové zručnosti 
(najmä hovorený prejav v angličtine a inom úradnom jazyku úradu) a aby preukázali svoju odbornú 
prax alebo iné zručnosti, znalosti a kompetencie. Toto oslovenie počas predbežného výberu 
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nezaručuje uchádzačom, že budú pozvaní na pohovor: je to krok pri výbere najvhodnejších 
uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor. 
 
Pohovor 
Pohovory sa uskutočnia v Alicante a budú vedené v angličtine. Posudzovať sa môžu ďalšie 
príslušné jazyky uvedené v žiadosti/životopise uchádzača v súlade s úrovňami uvedenými v tomto 
oznámení o voľnom pracovnom mieste. 
 
Na pohovore sa otestujú znalosti uchádzača týkajúce sa povinností, ktoré má plniť (technické znalosti 
a behaviorálne kompetencie), ako aj činností úradu, znalosti o EÚ, jeho vhodnosti plniť zadané úlohy 
a vhodnosti na prácu v medzinárodnom prostredí. 
 
Test(-y) 
Posudzovanie jedného alebo viacerých uvedených aspektov bude doplnené jedným alebo 
niekoľkými testami. Uchádzači pozvaní za pohovor a testovaciu fázu dostanú podrobné informácie 
v pozvánke. 
 
 
6. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Všeobecné informácie o výberovom konaní a postupoch prijímania v úrade EUIPO nájdete na 
tomto odkaze. 
 
 
7. AKO PODAŤ ŽIADOSŤ 
 
Ak chcete podať žiadosť, kliknite na tento odkaz. 
 
Všetky dokumenty zahrnuté ako odkazy alebo referencie v súvislosti s týmto oznámením sa 
považujú za súčasť tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste. 
 

Dôležité: 

Upozorňujeme uchádzačov, že informácie uvedené v ich žiadosti/životopise/profile sú základom na uznanie 
oprávnenosti a splnenia kritérií výberu. Preto ich vyzývame, aby si dôkladne prečítali požiadavky, poskytli 
príslušné informácie dostatočne podrobne a umožnili tak toto posúdenie. Osobitnú pozornosť treba venovať 
informáciám o vzdelaní a odbornej praxi, najmä presným dátumom, opisu zodpovedností, vykonávaných 
povinností a používaných nástrojov.  

 

*V prípade rozdielov medzi jednotlivými jazykovými verziami sa za správne považuje znenie v anglickom jazyku. 

 

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

