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OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE NA VYTVORENIE REZERVNÉHO 

ZOZNAMU 

 

Názov pracovného miesta finančný asistent (M/Ž) 

Funkčná skupina a platová 

trieda 

AST 3 

Druh pracovnej zmluvy dočasný zamestnanec  

Referencia  VEXT/17/238/AST 3/FD 

Dátum uzávierky na 

podávanie žiadostí 

3. 10. 2017 o 24.00 hod. alicantského času (SEČ) 

Miesto zamestnania Alicante, ŠPANIELSKO 

Rezervný zoznam (RZ) platí 

do 

31. 12. 2018 

Počet uchádzačov na 

rezervnom zozname  

12 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) organizuje výberové konanie s cieľom 
vytvoriť rezervný zoznam uchádzačov, z ktorého sa obsadia voľné pracovné miesta finančného 
asistenta prideleného odboru financií.  
 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Odbor financií je zodpovedný za akúkoľvek činnosť a operácie súvisiace s finančnými 
záležitosťami, rozpočtom a kontrolou, účtovníctvom a pokladnicou, finančným rámcom, správou 
dokladov o predajnej a hospodárskej činnosti, overovaním, obstarávaním a poplatkami. 

Odbor sa skladá z troch oddelení, pričom každé z nich riadi vedúci oddelenia: 
 

 Oddelenie pre finančný rámec, účtovníctvo a pokladnicu je poverené vypracovaním ročnej 
účtovnej závierky úradu, správou pokladnice a riadením hlavných účtovných a validačných 
systémov. Zodpovedá za horizontálne otázky týkajúce sa finančného rámca úradu vrátane 
uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích pravidiel.  

 

 Oddelenie pre správu dokladov o predajnej a hospodárskej činnosti zodpovedá za riadenie 
predajcov a zmlúv a za vypracovanie hospodárskych dokladov súvisiacich s týmito 
zmluvami. 

 

 Oddelenie pre obstarávanie a poplatky je poverené plánovaním, riadením a vykonávaním 
všetkých činností súvisiacich s verejným obstarávaním, ako aj riadením činností týkajúcich 
sa poplatkov vyberaných úradom. 
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V odbore pracujú ešte ďalšie dva tímy, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi odboru. Ich úlohou je 
príprava a vykonávanie kontroly a sledovania plnenia rozpočtu úradu vrátane kontrol ex-ante (v 
budúcnosti aj ex-post) finančných operácií. 
 
Finančná činnosť úradu EUIPO prebieha voprávnom rámci, t. j. hlavne podľa nariadenia o 
rozpočtových pravidlách úradu a jeho vykonávacích pravidlách (v podstate rovnakom ako je 
nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ a jeho vykonávacie pravidlá), ako aj podľa príslušných 
ustanovení nariadenia o OZEÚ a jeho vykonávacích predpisov. 
 
 
2. POVINNOSTI 
 

 
Finančný asistent bude priamo podriadený riaditeľovi odboru financií, resp. vedúcemu 
ktoréhokoľvek z oddelení a má vykonávať niektoré z týchto úloh: 
 
 

 Poskytovať poradenstvo povoľujúcim útvarom úradu vo finančných záležitostiach. 

 Asistovať tímu pre rozpočet a kontrolu 
o Podieľať sa na príprave rozpočtového plánovania úradu, následných činnostiach 

(kontrola a sledovanie) jeho plnenia a vykazovania. 

 Asistovať tímu pre účtovníctvo a pokladnicu 
o Úlohy spojené so správou dokladov od tretích strán, faktúr, platobných príkazov a 

príkazov na vymáhanie, ktoré nesúvisia s poplatkami; 
o Úlohy spojené s prijímaním platieb poplatkov, správou bankových účtov a 

pokladnice; 
o Úlohy spojené s hlavným účtovníctvom (správa inventáru, ročná závierka, účtovný 

plán, postupy). 

 Asistovať oddeleniu pre správu dokladov o predajnej a hospodárskej činnosti 
o Príprava a kontrola potrebných formulárov a dokladov, zabezpečenie kvality 

odpovedí na otázky klientov alebo predajcov s cieľom podporovať cielenú a pružnú 
výkonnosť finančných služieb; 

o Dohľad a meranie plnenia zmluvných záväzkov, aplikovať kľúčové ukazovatele 
výkonnosti (KPI) na sledovanie a preskúšanie predajnú výkonnosť a definovať 
možnosti trvalého zlepšovania; 

o Príprava finančných dokladov a práca s nimi (rozpočtové a právne záväzky, 
príjmové a výdavkové listy a faktúry); 

o Asistovať pri správe zmlúv o externom poskytovaní služieb vrátane plánovania, 
financovania, kvality a následnej kontroly zmlúv. 

 Asistovať tímu pre poplatky 
o Kontrola prijímaných platieb a riešenie náhrad používateľom. 

 Asistovať poradnému a koordinačnému tímu finančného rámca 
o Podieľať sa na koordinácii plnenia plánu nariadenia o rozpočtových pravidlách 

úradu; 
o Podieľať sa na koordinácii a následných činnostiach v rámci konzultačnej skupiny 

odboru financií, ktorá je zameraná na konzultácie s internými zainteresovanými 
stranami, a v rámci tzv. znalostného kruhu pre financie (KC Finance); 

o Podieľať sa na organizácii a opatreniach po návštevách zástupcov Európskeho 
dvora audítorov. 

 Asistovať tímu kontroly  
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o Kontrolovať finančné transakcie ex-ante (a v budúcnosti aj ex-post), či sú v súlade s 
nariadením o rozpočtových pravidlách; 

o Kontroly ex-ante všetkých transakcií uskutočnených v úrade pri plnení rozpočtu a v 
súvislosti s projektmi financovanými EÚ (záväzky, platby, príkazy na vymáhanie, 
dohody o grante atď.). Tieto úlohy vychádzajú z osobitných ustanovení nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, PRAG a PAGODA. 

o Riadenie povoľovania a delegovania, ktoré sa vyžadujú na realizáciu plnenia 
rozpočtu na projekty financované EÚ. 

 Asistovať tímu obstarávania 
o Podieľať sa na vypracúvaní plánu verejného obstarávania; 
o Pripravovať a kontrolovať formuláre, pracovné pokyny a dokumentáciu; 
o Administratívne úlohy spojené s postupmi verejného obstarávania vrátane riadenia 

celého postupu obstarávania. 

 Aktívne sa zúčastňovať a schôdzach siete povoľujúcich úradníkov a účtovníkov (AFO) a 
všestranne podporovať povoľujúcich úradníkov a ostatných finančných aktérov vo 
finančných otázkach v odbore financií. 

 
 
Povinnosti platné pre všetkých zamestnancov:  

 Aktívne sa usilovať o dosiahnutie cieľov úradu EUIPO v súlade so strategickým plánom; 

 Plniť všetky ostatné pracovné povinnosti a úlohy, 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; 

 Mať všetky práva ako občan; 

 Mať splnené všetky povinnosti uložené právnymi predpismi o vojenskej službe; 

 Spĺňať požiadavky týkajúce vhodnosti na plnenie súvisiacich povinností; 

 Byť fyzicky spôsobilý na plnenie povinností. 
 

Vzdelanie 

 Mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu postsekundárnemu vzdelaniu osvedčenému 
diplomom  
 
ALEBO 

 

 stredoškolskému vzdelaniu osvedčenému diplomom, ktoré umožňuje prístup k 
postsekundárnemu vzdelaniu, a príslušnú odbornú prax v trvaní aspoň troch rokov. 

 
Odborná prax2 

 Mať minimálne 3 roky príslušnej odbornej praxe na plný pracovný čas, ktorá súvisí 
s úlohami a je na takej úrovni, ako sa uvádza v časti Povinnosti, 

                                                           
1 

Pozri článok 12 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. 
2
 Odborná prax sa počíta od dátumu získania príslušného diplomu, ktorý umožňuje zaradenie do danej funkčnej skupiny.   

V prípade trojročného stredoškolského vzdelania sa vyžaduje minimálne 6 rokov odbornej praxe. 
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Jazykové zručnosti 

 Mať dôkladnú znalosť angličtiny (minimálna úroveň C1) – jazyk 1; 

 Mať dobrú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ (minimálna úroveň B2) – jazyk 23. 
 

Uvedené úrovne zodpovedajú spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. 
 
 
Počítačové zručnosti  
Pokročilá znalosť práce na počítači 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 
 
Na výber uchádzačov s najlepšou kvalifikáciou na pohovor a testovaciu fázu a zaradenie 
úspešných uchádzačov na rezervný zoznam po vyhodnotení výsledkov dosiahnutých na pohovore 
a v testovacej fáze použije úrad tieto kritériá: 
 

 Znalosti a odborná skúsenosť na úrovni asistenta aspoň v jednej z týchto oblastí 
(skúsenosti z viacerých oblastí sa budú považovať za výhodu): 

 Správa financií a pokladnice; 

 Príslušné právne predpisy (nariadenie o rozpočtových pravidlách EUIPO alebo EÚ a 
jeho vykonávacie pravidlá, príslušné ustanovenia nariadenia o OZEÚ a jeho 
vykonávacie predpisy a v menšej miere aj služobný poriadok); 

 SAP (moduly Hospodárenie s materiálom, Rozpočtové plánovanie a Konsolidácia a 
Účtovníctvo) vo funkcii používateľa a/alebo CPS (Common Payment System); 

 Správa rozpočtu  

 Verejné obstarávanie; 

 Nákup; 

 Riadenie zmlúv; 

 Kontroly finančných transakcií ex-ante a ex-post; 

 Dobrá znalosť ďalšieho jazyka úradu (nemčiny, francúzštiny, španielčiny alebo taliančiny), 
ktorý nie je rovnaký ako jazyk 2 (minimálna úroveň B2);  

 Vysoká úroveň práce s tabuľkami a schopnosť práce s číslami. 

 
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, 

                                                           
3 

Tento jazyk nemôže byť rovnaký ako jazyk 1. 
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 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 zručnosti 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 prijať meniace sa okolnosti. 

 
5. POHOVORY A PÍSOMNÉ TESTY 
 
Predbežný výber  
Oprávnení uchádzači, ktorých žiadosti budú zaradené medzi najlepšie kvalifikované podľa kritérií 
výberového konania v bode 4, môžu byť oslovení na overenie ich jazykových zručností (najmä 
hovorený prejav v angličtine) a aby preukázali svoju odbornú prax alebo iné zručnosti, znalosti 
a kompetencie. Toto oslovenie počas predbežného výberu nedáva uchádzačom právo byť 
pozvaný na pohovor: je to krok pri výbere najvhodnejších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na 
pohovor. 
 
Pohovor 
Pohovory sa uskutočnia v Alicante a vzhľadom na povahu povinností 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 vo veciach týkajúcich sa povinností, ktoré má plniť 
(technické znalosti a behaviorálne kompetencie), činností úradu, znalosti o EÚ, jeho vhodnosť na 
plnenie úloh, ktoré má vykonávať, a vhodnosť 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 sa nachádzajú 
tu. 
 
7. AKO PODAŤ ŽIADOSŤ 
 
Ak chcete podať žiadosť, kliknite na tento odkaz. 
 

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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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 


