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Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kiválasztási eljárást szervez üzleti elemzői 
álláshely(ek) betöltésére szolgáló tartaléklista létrehozása céljából. A Hivatal nagytudású és 
hozzáértő szakembereket keres üzlet- és szoftverfejlesztési célú elemzések és 
folyamatfelülvizsgálatok elvégzéséhez. A kiválasztási eljárás célja a Digitális Átalakítási Osztály 
(DTD) megüresedett álláshelyeinek betöltése. A tartaléklista az EUIPO szükségleteitől függően más 
osztályok hasonló álláshelyeinek betöltéséhez is felhasználható.   
 
 
1. HÁTTÉR  
 
1.1 AZ EUIPO 
 
A szellemi tulajdonnal kapcsolatos több mint 25 évnyi munka révén az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) helyzete megszilárdult. Az EUIPO az EU-ban a védjegyek és 
formatervezési minták lajstromozásáért felelős független, önfinanszírozó, nonprofit európai uniós 
ügynökség, amely a szellemi tulajdon világának technológiai szempontból egyik legfejlettebb és 
leginnovatívabb szerve. Az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia (MI) vagy a 
blokklánc, mára teljes mértékben beépültek az EUIPO gyakorlatába egyedi és verhetetlen üzleti 
ajánlatának, vagyis a védjegyek és a formatervezési minták egész Európára kiterjedő, 
költséghatékony, megbízható és időben történő lajstromozása és oltalma területén.  
 
Ami a globalizációt és a jogérvényesítés növekvő fontosságát illeti, az EUIPO munkájában teljes 
mértékben követi a szellemi tulajdonnal kapcsolatos új tendenciákat. 2013 óta a Hivatal felelős a 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos kutatásért, kommunikációért, ismeret-megosztásért és a 
végrehajtó hatóságokkal való együttműködésért, valamennyi szellemitulajdon-jogra kiterjedően, a 
szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontján (a továbbiakban: a 
megfigyelőközpont) keresztül. 
 
Az EUIPO nemcsak Európában működik, hanem immár öt kontinensre is kiterjesztette 
tevékenységét, így például szellemi tulajdonnal kapcsolatos, uniós finanszírozású projekteket hajt 

http://euipo.europa.eu/
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végre Kínában, Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában, a Karib-térségben és Afrikában.  
 
Az EUIPO immár évek óta határozottan vallja, hogy az egymást követő stratégiai tervekben – 
köztük a legutóbbi, jelenleg aktuális 2025-ös stratégiai tervben – foglalt változtatási program 
végrehajtásához megbízható projektirányítási módszerek biztosítják a megfelelő mechanizmust.  
 

Az EUIPO jelenleg a legnagyobb decentralizált, önfinanszírozó európai uniós ügynökség. Európa 
gazdasági fejlődésével és az EUIPO ebben betöltött egyre jelentősebb szerepével összhangban 
változatosabb munkaköreivel (pl. nemzetközi együttműködési szakértők, MI-szakértők, 
adatelemzők stb.) és általános növekedésével (5%-os növekedés az elmúlt 5 évben) a Hivatal 
személyi állománya is bővült és színesebbé vált.  Az EUIPO személyzeti politikája szakmailag 
izgalmas környezetet biztosít, amelynek számos korszerű kezdeményezés is részét képezi, 
például a mentorálási és coaching programok, az életpályatanácsadási és utánpótlástervezési 
lehetőség, a belső és külső – többek között az Európai Unión kívüli szervezetekhez irányuló – 
mobilitás, valamint felkészültség az MI alkalmazására. 
 
Az EUIPO Alicantéban egy, a tengerparton található, nemrég átadott épületkomplexumban 
működik, ahol a munkatársak igénybe vehetik az EUIPO létesítményeit (pl. kiskereskedelmi 
szolgáltatások, sportlétesítmények stb.). Ezenkívül Alicantéban egy Európai Iskola is működik. 
2008 óta a Hivatal széles körű kezdeményezésekkel kötelezi el magát aziránt, hogy csökkentse a 
környezet terhelését. Földrajzi elhelyezkedése Alicantéban jó közlekedési kapcsolatokat tesz 
lehetővé, nagy sebességű vasút köti össze számos más helyszínnel, és az ország 4. legnagyobb 
repülőtere is itt található. Az EUIPO a szakmai lehetőségek és az életminőség egyedülálló 
kombinációját kínálja. 
 
Az EUIPO élénk, multikulturális szervezet, amelynek munkanyelvei az angol, a francia, a német, 
az olasz és a spanyol. 
 
Bővebb információért látogasson el a következő weboldalra:  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/home 
 
1.2 A DIGITÁLIS ÁTALAKÍTÁSI OSZTÁLY 

 
A Digitális Átalakítási Osztály (Digital Transformation Department – DTD) felelős a Hivatal digitális 
stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos tevékenységekért és műveletekért, többek között a 
munkamódszerekért és -eszközökért, azok meghatározásáért, használatáért és későbbi 
adaptálásáért. A digitális termékfejlesztés kizárólag ennek az osztálynak a feladatkörébe tartozik. 
Az igazgató munkáját öt szolgálatvezető segíti. 
 
A  Műveleti és infrastrukturális szolgálat az IT infrastruktúra kezeléséért és működtetéséért, a 
munkahelyi környezetért és az IT-biztonságért felelős. 
 
A Tervezési szolgálat az informatikai tervezésért, a projektmenedzsmentért és a támogató 
tevékenységekért, illetve az EUIPN közös eszközeinek kezeléséért és promóciójáért felelős. 
 
Az Új technológiák szolgálat a potenciális technológiák és új termékek nyomon követéséért, a 
koncepcióigazolást is magában foglaló értékeléséért, kezeléséért és népszerűsítéséért felelős. 
 
Az Üzleti elemzés szolgálat az új munkamódszerek kialakításáért, az adatvezérelt 
vállalkozásokkal kapcsolatos követelményekért, a megfelelő előnyök számszerűsítéséért, az üzleti 
folyamatok fejlesztéséért és az adatbányászatért felelős. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?v=8huWrnw-Vno&feature=youtu.be
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/home
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Az Architektúra szolgálat az átfogó vállalati architektúráért, többek között a műszaki 
architektúráért és a megfelelő szabványokért, valamint az információbiztonságért felelős. 
 

 

2. FELADATOK 
 
Az Üzleti elemzés szolgálat vezetőjének felügyelete alatt a sikeres pályázónak a következő 
feladatokat kell ellátnia: 
 

• az üzleti tevékenység egészének vagy egy részének az üzleti funkciók és folyamatok, a 
felhasznált információk és az információ alapjául szolgáló adatok szempontjából történő 
módszertani vizsgálata, elemzése, felülvizsgálata és dokumentálása; 

• az üzleti célok és a változásra irányuló kezdeményezések hatókörének meghatározása és 
az ezek elérésére irányuló munka; 

• az elfogadott változtatások hatékony végrehajtását lehetővé tevő mértékben való 
hozzájárulás a stratégiai üzleti követelmény-specifikációkhoz; 

• a folyamatok és rendszerek (pl. IT-rendszerek) javítására, költségeik csökkentésére és 
fenntarthatóságuk fokozására vonatkozó követelmények azonosítása és hozzájárulás azok 
meghatározásához, valamint a potenciális üzleti előnyök számszerűsítése; 

• életképes specifikációk és elfogadhatósági feltételek kidolgozása az információs és 
kommunikációs rendszerek létrehozásának előkészítése során; 

• közreműködés a követelmények azonosítására, elemzésére és dokumentálására vonatkozó 
szakpolitika meghatározásában;  

• a kulcsfontosságú érdekelt felekkel egyetértésben közreműködés a szervezetre vonatkozó 
követelményszabványok és minőségi célok meghatározásához; 

• a stratégiai üzleti változások vonatkozásában a hatókör és az üzleti prioritások 
meghatározásának megszervezése az üzletpolitikai döntéshozók és a szakpolitikai irányt 
befolyásoló szereplők bevonásával; 

• stratégiák meghatározásán, az üzleti igények validálásán és indoklásán, megvalósíthatósági 
tanulmányok elvégzésén, magas szintű és részletes üzleti modellek készítésén, üzleti 
esettanulmányok előkészítésén, megoldások kidolgozásának és végrehajtásának a 
felügyeletén keresztül annak meghatározása, hogy a technológia milyen mértékben járulhat 
hozzá az üzleti célkitűzésekhez, figyelembe véve a változásoknak a szervezetre és az 
összes érdekelt félre gyakorolt hatásait; 

• a DTD tevékenységi területein bevált gyakorlatok azonosítása és megosztása; 

• hatékony kommunikáció biztosítása az érdekelt felekkel; 

• részvétel a szervezeti egységeket összekötő hálózatokban a Hivatal termékei és 
szolgáltatásai minőségének elemzése, megvitatása és javítása érdekében; 

• magas színvonalú, grafikai prezentációk, projektdokumentációk és jelentések tervezése és 
kidolgozása angol nyelven. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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Az összes alkalmazottra vonatkozó feladatok:  
 

• a stratégiai tervvel összhangban aktív részvétel az EUIPO céljainak megvalósításában; 
 

• a közvetlen felettes által esetlegesen kijelölt, egyéb munkával kapcsolatos feladatok és 
felelősségi körök ellátása. 

 
 
3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
A kiválasztási eljárásban való részvételhez a pályázók a pályázat benyújtásának határidejéig eleget 
kell, hogy tegyenek az összes alábbi feltételnek:  
 
3.1 Általános feltételek1  

• az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára; 

• állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja; 

• eleget tett a sorkatonai szolgálatra vonatkozó, jogszabályokban előírt kötelezettségeinek; 

• megfelel a feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek; 

• fizikailag alkalmas a feladatok elvégzésére. 
 
3.2 Tanulmányok  

• Diplomával igazolt, legalább 3 éves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő 
végzettség.  

 
3.3 Szakmai tapasztalat 

• A „Feladatok” pont alatt ismertetett feladatokkal kapcsolatban, a megfelelő szinten szerzett, 
legalább 5 év teljes munkaidős, releváns szakmai tapasztalat2.  

 
3.4 Nyelvismeret 

• Az EU egyik hivatalos nyelvének alapos ismerete (legalább C1 szint) – 1. nyelv 

• Az angol nyelv megfelelő szintű ismerete (legalább B2 szint) – 2. nyelv.3 
 

A megadott szintek a közös európai nyelvi referenciakeretben megállapított szinteknek felelnek meg. 
 
3.5 Számítógépes ismeretek 
A haladó számítógépes műveltség elvárás. A pályázóknak kiterjedt gyakorlati tapasztalattal kell 
rendelkezniük olyan számítógépes alkalmazások használata terén, mint az MS Office vagy ahhoz 
hasonló szoftvercsomagok (főként Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS project), adatbázisok 
(felhasználói szinten) és az internetes keresés. 
 
 
4. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
Az interjúra és a tesztre a legalkalmasabb pályázók kiválasztása érdekében a Hivatal az 
álláshirdetés 3. pontjában (Részvételi feltételek), és különösen 3.3. pontjában előírt szükséges 
tapasztalatok mellett az alábbi kritériumokat fogja alkalmazni: 

 
1 Lásd az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkét. 
2 A szakmai tapasztalatot a 3.2. pontban előírt diploma megszerzésének időpontjától számítják.  
3Ennek a nyelvnek az 1. nyelvtől eltérőnek kell lennie. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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1. igazolt üzleti elemzési tapasztalat számos szakterületen, ideértve a szoftvereket, a 

folyamatokat, a stratégiát és az operatív fejlesztést is; 
2. szoftverre vonatkozó követelményspecifikációk és üzleti esettanulmányok kidolgozása terén 

szerzett tapasztalat; 
3. tapasztalat a „jelenlegi” folyamatok feltérképezésében, a problémás pontoknak a kihívások 

és problémák új megoldásai kidolgozására irányuló azonosításával;  
4. felhasználói elfogadási tesztek (UAT) lebonyolítása terén szerzett tapasztalat;  
5. a projektmenedzsment módszertanának, például a PRINCE2-nek vagy azzal egyenértékű 

módszernek az ismerete; 
6. az ITIL és/vagy ISO szabványok ismerete. 

 
A fenti kritériumok mellett az interjúra és a tesztre behívott pályázókat az alábbi követelmények 
tekintetében is értékelik:  
 
Készségek 
 

• Kommunikáció: egyértelmű és pontos kommunikáció szóban és írásban egyaránt; 

• Elemző- és problémamegoldó készség: összetett problémák kulcsfontosságú elemeinek 
felismerése, valamint kreatív és gyakorlatias megoldások kidolgozása; 

• Együttműködési képesség: együttműködés a közvetlen munkatársakkal és a más 
szervezeti egységeknél dolgozókkal, valamint tolerancia tanúsítása a személyiségbeli 
különbségek iránt; csapatszellem megteremtése a közös célok ösztönzésével, valamint 
tudás- és tapasztalatcsere útján;  

• Tanulási és fejlődőképesség: személyes készségek fejlesztése, a szervezettel és annak 
környezetével kapcsolatos ismeretek bővítése; elkötelezettség mások képzése, a tudás 
megosztása és a munkamódszerek rendszeres javítása iránt; 

• Szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége: a 
legfontosabb feladatok kiemelt kezelése, rugalmas munkavégzés és a saját, illetve mások 
munkájának hatékony beosztása;  

• Munkabírás és rugalmasság: nagy megterhelés mellett is hatékony munkavégzés, 
rugalmasság és alkalmazkodás a változó munkakörnyezethez; mások ösztönzése 
ugyanerre, a saját és a csapattagok szemléletének formálása oly módon, hogy 
alkalmazkodjanak a változó körülményekhez; 

• Minőségi és eredményes munkavégzés: személyes felelősségvállalás és 
kezdeményezőkészség tanúsítása az előírásszerű, színvonalas munkavégzés érdekében; 
egyértelmű ügyfélorientált attitűd (a belső és a külső ügyfelek irányába egyaránt); rendszeres 
és módszeres folyamatok felépítése a projektekhez, valamint saját, illetve csapatának 
munkájához;  

• Vezetői készségek: a kitűzött eredmények elérése érdekében mások és csapatok irányítása 
és vezetése; a saját csapatában a munka megfelelő delegálása, világos utasítások 
megfogalmazása; a munkatársak munkavégzés, illetve az EUIPO sikeréhez való 
hozzájárulás iránti elkötelezettségének és pozitív szemléletének ösztönzése. 

 
 
5. INTERJÚK ÉS ÍRÁSBELI TESZTEK 
 
Előválogatás 
Azokkal az érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal, akik a 4. pontban ismertetett kiválasztási 
kritériumok alapján a legalkalmasabbnak minősültek, nyelvismeretük ellenőrzése (különösen az 
angol nyelv szóbeli ismerete tekintetében), valamint szakmai tapasztalatuk és/vagy egyéb 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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készségeik, tudásuk és kompetenciáik igazolása céljából a Hivatal felveheti a kapcsolatot. Ez az 
előválogatási megkeresés nem jogosítja fel a pályázót interjúra való behívásra, csupán egy lépés 
az interjúra behívandó legmegfelelőbb pályázók kiválasztásában.  
 
Interjú 
Az interjúkra a feladatok jellege miatt angol nyelven, online kerül sor. A pályázó 
pályázatában/önéletrajzában említett más releváns nyelv ismeretének felmérése az ebben az 
álláshirdetésben szereplő szintek szerint történik. 
 
Az interjú során a Hivatal felméri a pályázónak az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos ismereteit 
(szakmai ismeretek és viselkedésbeli kompetenciák), a Hivatal tevékenységével és az Európai 
Unióval kapcsolatos tudását, valamint az ellátandó feladatok végrehajtására és a nemzetközi 
környezetben való munkavégzésre való alkalmasságát.  
 
Az interjúra behívott pályázóknak az interjú előtt megfelelő szakmai referenciákat kell bemutatniuk. 
 
Teszt(ek) 
A fenti, egy vagy több szempont értékelése mellett legalább egy tesztre is sor kerül. Az interjúra és 
a tesztekre behívott pályázók a meghívóval együtt részletes tájékoztatást kapnak. 
 
 
6. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS FOGLALKOZTATÁSI FELTÉTELEK 
 
Az EUIPO-nál alkalmazott kiválasztási és felvételi eljárásokkal, valamint a foglalkoztatási 
feltételekkel kapcsolatos általános információkért látogasson el a következő weboldalra: link. 
 
 
7. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 
 
A jelentkezéshez kattintson erre a linkre. 
 
Az ebben a felhívásban említett, illetve a linkek alatt elérhető dokumentumok ezen álláshirdetés 
részének tekintendők.   
 
Fontos: 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázatuk elfogadhatóságának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
elbírálása a pályázatukban/önéletrajzukban közölt információk alapján történik. Ezért kérjük, figyelmesen 
olvassák el a követelményeket, és a releváns információkat ezen elbírálást lehetővé tevő részletességgel adják 
meg. Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet tanulmányaik és szakmai tapasztalatuk ismertetésére, különösen az 
időpontok pontosságára és a felelősségi körök, valamint az elvégzett feladatok és a felhasznált eszközök 
leírására. 
 
 
* A különböző nyelvi változatok közötti eltérések esetén az angol nyelvi változat tekintendő irányadónak. 
 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=ESUcMLHjjsEBLGGYrhWDldk7T50=

