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Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) organizē atlases procedūru rezerves 
saraksta izveidei vakantās(-o) uzņēmējdarbības analītiķa amata vietas(-u) aizpildīšanai. Birojs 
meklē pieredzējušus un spējīgus speciālistus, lai veiktu analīzi un procesu pārskatīšanu 
uzņēmējdarbības uzlabošanas un programmatūru izstrādes nolūkos. Atlases procedūras mērķis ir 
aizpildīt vakances Digitālās transformācijas departamentā (DTD). Šo rezerves sarakstu var izmantot 
arī darbā pieņemšanai līdzīgos amatos citos departamentos atkarībā no EUIPO vajadzībām.   
 
 
1. PAMATINFORMĀCIJA  
 
1.1 EUIPO 
 
Vairāk nekā 25 darba gadi IĪ jomā ir konsolidējuši Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju 
(EUIPO). Birojs ir neatkarīga, pašfinansējoša, bezpeļņas Eiropas Savienības (ES) aģentūra, kas 
atbildīga par preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju Eiropas Savienībā, un viena no tehnoloģiski 
progresīvākajām un inovatīvākajām struktūrām intelektuālā īpašuma (IĪ) pasaulē. Jaunās 
tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts (MI) vai blokķēde, ir pilnībā ieviestas EUIPO praksē. 
Tās tiek izmantotas Biroja unikālo un nepārspēto uzņēmējdarbības piedāvājumu administrēšanā, 
proti, preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un aizsardzībai visā Eiropā rentablā, uzticamā 
un savlaicīgā veidā.  
 
EUIPO ir pilnībā apzinājis jaunās IĪ tendences attiecībā uz globalizāciju un pieaugošo 
tiesībaizsardzības nozīmību. Kopš 2013. gada Birojs ir atbildīgs par IĪ izpēti, saziņu, zināšanu 
kopīgošanu un sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm, aptverot visas IĪ tiesības ar Eiropas 
Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Novērošanas centra) starpniecību. 
 
EUIPO darbojas ne tikai Eiropā – Birojs ir izvērsis savu ietekmi piecos kontinentos un īsteno, 
piemēram, ES finansētus IĪ projektus Ķīnā, Dienvidaustrumāzijā, Latīņamerikā, Karību jūras salās 
un Āfrikā.  
 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
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Jau vairākus gadus EUIPO ir atbalstījis stabilas projektu vadības metodikas kā vēlamo mehānismu, 
lai īstenotu pārmaiņu programmu, kas ietverta secīgos stratēģiskos plānos, no kuriem jaunākais – 
2025. gada stratēģiskais plāns –patlaban tiek izstrādāts.  
 

EUIPO ir decentralizēta, pašfinansējoša un pagaidām lielākā ES aģentūra. Līdz ar Eiropas 
ekonomisko attīstību un EUIPO augošo ieguldījumu tajā ir palielinājies arī EUIPO darbinieku skaits 
un kompetence – ir palielinājusies speciālistu daudzveidība (piemēram, starptautiskās sadarbības 
speciālisti, mākslīgā intelekta eksperti, datu analītiķi u. tml.) un kopējais līmenis (5 % pieaugums 
pēdējo piecu gadu laikā).  EUIPO personāla politika veido profesionāli aizraujošu vidi, kas ietver 
dažādas progresīvās iniciatīvas, piemēram, mentoringa un koučinga programmas, karjeras 
konsultācijas un pēctecības plānošanas struktūras, iekšējo un ārējo mobilitāti, aptverot arī 
organizācijas ārpus ES un sagatavotību attiecībā uz mākslīgo intelektu. 
 
EUIPO atrodas lieliskā vietā jūras krastā Alikantē, nesen izveidotā teritorijā, kur darbinieki var 
izmantot EUIPO telpu un vietas priekšrocības (piemēram, mazumtirdzniecības pakalpojumus, 
sporta laukumus u. tml.). Turklāt Alikantē atrodas Eiropas skola. Kopš 2008. gada Birojs ar plašām 
iniciatīvām ir apņēmies samazināt savu ietekmi uz vidi. Alikantes ģeogrāfiskā novietojuma dēļ 
pilsētai ir laba ātrvilcienu satiksme ar daudzām pilsētām, šeit arī atrodas valstī ceturtā lielākā 
lidosta. EUIPO piedāvā unikālu profesionālo iespēju un dzīves kvalitātes unikālu kombināciju. 
 
EUIPO ir dinamiska daudzkultūru organizācija, kuras darba valodas ir angļu, franču, vācu, itāliešu 
un spāņu valoda. 
 
Plašākai informācijai lūdzam skatīt tīmekļa vietni:  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/home. 
 
1.2 DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS DEPARTAMENTS 

 
Digitālās transformācijas departaments (DTD) ir atbildīgs par visām darbībām un pasākumiem 
saistībā ar Biroja digitālās stratēģijas īstenošanu, tostarp darba metodēm un rīkiem, to definēšanu, 
darbību un turpmākiem pielāgojumiem. Par digitālo produktu attīstīšanu ir atbildīgs vienīgi 
Departaments. Direktors ir atbildīgā persona, un viņam palīdz pieci dienestu vadītāji. 
 
Darbības un infrastruktūras dienests ir atbildīgs par IT infrastruktūras pārvaldību un darbību, 
darbavietas vidi un IT drošības pārvaldību. 
 
Plānošanas dienests ir atbildīgs par IT plānošanas pārvaldību, projektu vadību un atbalsta 
pasākumiem, kā arī par EUIPN kopējo rīku pārvaldību un popularizēšanu. 
 
Jauno tehnoloģiju dienests ir atbildīgs par potenciālo tehnoloģiju un jaunu produktu izsekošanu 
un novērtēšanu, tostarp par koncepcijas pierādījumiem, kā arī par to pārvaldību un popularizēšanu. 
 
Uzņēmējdarbības analīzes dienests ir atbildīgs par jaunu darba metožu izveidi, uz datiem 
balstītām uzņēmējdarbības prasībām, attiecīgo ieguvumu noteikšanu, uzņēmējdarbības procesa 
uzlabošanu un datizraci. 
 
Arhitektūras dienests ir atbildīgs par uzņēmuma vispārējo arhitektūru, tostarp tehnisko 
arhitektūru un attiecīgajiem standartiem, kā arī par informācijas drošības pārvaldību. 

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/lv/home
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2. PIENĀKUMI 
 
Uzņēmējdarbības analīzes dienesta vadītāja tiešā atbildībā izraudzītajam kandidātam būs jāveic 
viens vai vairāki no šiem uzdevumiem: 
 

• metodiskas izmeklēšanas, analīzes, pārskatīšanas un visa uzņēmuma vai tā daļas 
dokumentācijas nodrošināšana attiecībā uz uzņēmējdarbības funkcijām un procesiem, 
izmantoto informāciju un datiem, kas ir pamatā informācijai; 

• apzināšana un darbs, lai sasniegtu uzņēmējdarbības mērķus un pārmaiņu iniciatīvu tvērumu; 

• stratēģisko uzņēmējdarbības prasību specifikāciju atbalstīšana tādā līmenī, kas ļauj efektīvi 
īstenot saskaņotās izmaiņas; 

• prasību apzināšana un noteikšana procesu un sistēmu (t. i.: IT sistēmu) uzlabošanai, 
samazinot to izmaksas, veicinot to ilgtspēju un iespējamo uzņēmējdarbības ieguvumu 
kvantitatīvu noteikšanu; 

• dzīvotspējīgu specifikāciju un pieņemšanas kritēriju izstrāde, gatavojoties informācijas un 
sakaru sistēmu izveidei; 

• atklāšanas, analīzes un prasību dokumentēšanas politikas noteikšanas atbalstīšana;  

• organizācijas prasību standartu un kvalitātes mērķu noteikšanas atbalstīšana, vienojoties ar 
galvenajām ieinteresētajām personām; 

• darbības jomu un uzņēmējdarbības prioritāšu noteikšanas organizēšana stratēģiskām 
uzņēmējdarbības pārmaiņām, iesaistot uzņēmējdarbības politikas veidotājus un virzošos 
spēkus; 

• ieguldījuma, ko tehnoloģija var sniegt uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanā, apzināšana, 
stratēģiju noteikšana, uzņēmējdarbības vajadzību apstiprināšana un pamatošana, 
īstenojamības izpētes veikšana, augsta līmeņa un detalizētu uzņēmējdarbības modeļu 
sagatavošana, uzņēmējdarbības pieteikumu sagatavošana, risinājumu izstrādes un 
īstenošanas pārraudzība, ņemot vērā izmaiņu ietekmi uz organizāciju un visām 
ieinteresētajām personām; 

• labākās prakses apzināšana un kopīgošana DTD jomās; 

• efektīvas saziņas nodrošināšana ar attiecīgajām ieinteresētajām personām; 

• dalība starpdepartamentu tīklos, lai analizētu, apspriestu un ierosinātu Biroja produktu un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus; 

• augstas kvalitātes grafisku un labi noformētu prezentāciju, projektu dokumentācijas un 
ziņojumu projektēšana un sagatavošana angļu valodā. 

 
Pienākumi, kas attiecas uz visiem darbiniekiem  
 

• Aktīvs darbs, lai sasniegtu EUIPO mērķus saskaņā ar stratēģisko plānu; 
 

• jebkuru citu ar darbu saistītu uzdevumu un pienākumu, ko var uzticēt tiešais vadītājs, 
veikšana. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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3. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 
 
Lai kandidātus iekļautu šajā atlases procedūrā, viņiem līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam 
ir jāizpilda visi turpmāk norādītie nosacījumi.  
 
3.1 Vispārīgie nosacījumi1:  

• Jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam; 

• Jābūt tiesīgam izmantot visas pilsoņa tiesības; 

• Jābūt izpildītām visām saistībām, kas noteiktas tiesību aktos par militāro dienestu; 

• Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai atbilstošām rakstura īpašībām; 

• Jābūt atbilstošā fiziskā formā pienākumu izpildei. 
 
3.2 Izglītība  

• Jābūt tādam izglītības līmenim, kurš atbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai 
izglītībai, ko apliecina diploms.  

 
3.3 Profesionālā pieredze 

• Jābūt vismaz piecu gadu atbilstošai pilna laika profesionālajai pieredzei2 saistībā ar 
sadaļā “Pienākumi” aprakstītajām darbībām un atbilstoši to līmenim.  

 
3.4 Valodu prasmes 

• Jābūt ļoti labām vienas ES oficiālās valodas zināšanām (vismaz C1 līmenī) – 1. valoda. 

• Jābūt labām angļu valodas zināšanām (vismaz B2 līmenī) – 2. valoda.3 
 

Norādītie līmeņi atbilst Eiropas vienotajai valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai. 
 
3.5 Datoru prasmes 
Augsta līmeņa datoru prasmes ir obligātas. Kandidātiem ir jābūt plašai praktiskai pieredzei darbā ar 
datora lietojumprogrammām, piemēram, MS Office paketi vai līdzīgu (galvenokārt Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, MS project), datubāzēm (lietotāja līmenī) un ar izpēti internetā. 
 
 
4. ATLASES KRITĒRIJI 
 
Neatkarīgi no prasītās pieredzes, kas noteikta šā paziņojuma par vakanci 3. punktā (atbilstības 
kritērijos) un jo īpaši 3.3. punktā, Birojs izmantos turpmāk norādītos kritērijus, lai atlasītu visaugstāk 
kvalificētos kandidātus intervijai un pārbaudes posmam: 
   

1. apliecināta uzņēmējdarbības analīzes pieredze dažādās disciplīnās, tostarp programmatūru, 
procesu, stratēģiju un darbības uzlabošanā; 

2. pieredze programmatūru prasību specifikāciju un uzņēmējdarbības gadījumu izstrādē; 
3. pieredze tādu procesu kartēšanā, kas saistīti ar problēmu jautājumiem jaunu risinājumu 

izstrādei problēmām;  
4. pieredze lietotāju akceptēšanas testu (UAT) veikšanā;  
5. zināšanas par projekta vadības metodoloģiju, piemēram, PRINCE2 vai ekvivalentu; 
6. zināšanas par ITIL un/vai ISO standartiem. 

 

 
1 Skatīt Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. pantu. 
2 Profesionālo pieredzi ņem vērā no datuma, kad iegūts diploms, kas prasīts 3.2. punktā.  
3 Šai valodai ir jāatšķiras no norādītās 1. valodas. 

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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Papildus iepriekšminētajiem kritērijiem kandidātus, kurus uzaicina uz intervijas un pārbaudes 
posmu, vērtēs arī pēc turpmāk norādītajiem kritērijiem.  
 
Kompetence 
 

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

• Analīze un problēmu risināšana: spēja apzināt nozīmīgus faktus sarežģītos jautājumos, kā 
arī rast radošus un praktiskus risinājumus; 

• Prasme strādāt komandā: spēja sadarboties ar kolēģiem un ārpus organizācijas, cieņa pret 
cilvēku dažādību; komandas gara sajūtas radīšana, atbalstot kopīgus mērķus un rosinot 
zināšanu un pieredzes apmaiņu;  

• Spēja mācīties un pilnveidoties: vēlme pilnveidot un uzlabot personīgās prasmes un 
zināšanas par organizāciju un tās vidi; vēlme apmācīt 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;  

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

• Orientācija uz kvalitāti un rezultātu: spēja uzņemties personisku atbildību un iniciatīvu, lai 
darbu paveiktu ļoti labi un atbilstoši 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;  

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

 
 
5. INTERVIJAS UN RAKSTISKĀS PĀRBAUDES 
 
Priekšatlase 
Ar kandidātiem, kuru pieteikumi ir starp vispiemērotākajiem atbilstoši atlases kritērijiem, kas sīki 
izklāstīti 4. punktā, Atlases komisija var sazināties, lai pārbaudītu viņu valodu prasmes (jo īpaši 
mutvārdu angļu valodu), kā arī pārliecinātos par viņu profesionālo pieredzi un/vai citām prasmēm, 
zināšanām un kompetencēm. Šī priekšatlases posma saziņa nenozīmē, ka kandidāti tiks noteikti 
uzaicināti uz interviju. Tas ir solis, lai atlasītu vispiemērotākos kandidātus, kurus aicināt uz interviju.  
 
Intervija 
Intervijas notiks attālināti, un, ņemot vērā pienākumu raksturu, tās notiks angļu valodā. Citas 
attiecīgo valodu prasmes, kas norādītas kandidāta pieteikumā/CV, var tikt novērtētas 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 kompetenci), Biroja darbībām, zināšanas par ES, piemērotību 
izpildīt veicamos uzdevumus un piemērotību strādāt starptautiskā vidē.  
 
Kandidātiem, kurus uzaicina uz interviju, lūgs pirms intervijas iesniegt attiecīgas profesionālās 
rekomendācijas. 
 
Pārbaude(-es) 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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Ar vienu vai vairākām pārbaudēm tiks veikts viena vai vairāku iepriekšminēto aspektu novērtējums. 
Uz interviju un pārbaudes posmu uzaicinātie kandidāti kopā ar uzaicinājumu saņems arī sīkāku 
informāciju. 
 
 
6. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA UN NODARBINĀŠANAS KĀRTĪBA 
 
Lai iegūtu vispārīgu informāciju par atlases un darbā pieņemšanas procedūrām EUIPO, kā arī 
nodarbināšanas kārtību, lūdzam apmeklēt šo saiti. 
 
 
7. KĀ PIETEIKTIES? 
 
Lai pieteiktos, lūdzam klikšķināt uz šīs saites. 
 
Visus dokumentus, kuri 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 sniegtā informācija ir pamats piemērotības un atbilstības 
atlases kritērijiem novērtējumam. Tādēļ aicinām kandidātus rūpīgi izlasīt prasības un sniegt pietiekami sīku 
attiecīgo informāciju, lai varētu veikt šo novērtējumu. Kandidātiem ir jāpievērš īpaša uzmanība informācijai par 
izglītību un profesionālo pieredzi, jo īpaši attiecībā uz precīziem datumiem, pienākumu aprakstu, veiktajiem 
pienākumiem un izmantotajiem rīkiem. 
 
 
* Ja pastāv neatbilstības starp valodu versijām, teksts angļu valodā uzskatāms par pareizo versiju. 
 

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=

