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Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) järjestää valintamenettelyn varallaololuettelon 
laatimiseksi Brysselin yhteyshenkilön toimen täyttämistä varten. Laadittavaa varallaololuetteloa 
voidaan tarvittaessa käyttää rekrytoinneissa muiden osastojen vastaavia toimia varten EUIPOn 
tarpeista riippuen. 

 
1. TAUSTAA 
 

EUIPO 

 

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on työskennellyt teollis- ja tekijänoikeuksien 
parissa yli 25 vuoden ajan. Se on vakiinnuttanut asemansa riippumattomana, omarahoitteisena ja 
voittoa tavoittelemattomana Euroopan unionin (EU) virastona, joka vastaa tavaramerkkien ja mallien 
rekisteröinnistä EU:ssa. Se on myös teknologisesti edistyneimpiä ja innovatiivisimpia teollis- ja 
tekijänoikeuksien organisaatioita maailmassa. EUIPO hyödyntääkin täysin käytössään olevaa uutta 
teknologiaa, kuten tekoälyä ja lohkoketjua, ansiokkaassa toiminnassaan, joka koskee 
tavaramerkkien ja mallien rekisteröintiä ja suojaamista kaikkialla Euroopassa kustannustehokkaasti, 
luotettavasti ja oikea-aikaisesti. 
 
EUIPOn toiminta kattaa kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien viimeaikaiset suuntaukset globalisaation 
ja oikeuksien valvonnan kasvavan merkityksen osalta. Virasto on vastannut vuodesta 2013 lähtien 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta teollis- ja 
tekijänoikeuksien tutkimisesta, viestinnästä, tietojen jakamisesta ja yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa teollis- ja tekijänoikeuksien kaikissa kysymyksissä. 
 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
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EUIPO ei toimi ainoastaan Euroopassa, vaan se on vahvistanut asemaansa viidessä maanosassa 
ja toteuttaa esimerkiksi EU:n teollis- ja tekijänoikeushankkeita Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, 
Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja Afrikassa. 
 
EUIPOn toimipaikka sijaitsee meren läheisyydessä hiljattain käyttöön otetulla alueella. Siellä 
henkilöstö voi hyödyntää mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi vähittäiskaupan palveluja ja 
urheilutiloja. Alicantessa on lisäksi Eurooppa-koulu. Virasto on vuodesta 2008 lähtien sitoutunut 
ympäristövaikutustensa vähentämiseen laajojen aloitteiden avulla. Alicante on maantieteellisesti 
hyvien yhteyksien varrella. Siellä on maan neljänneksi suurin lentoasema ja nopeita junayhteyksiä 
moniin kohteisiin. 
EUIPO tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän ammatillisia mahdollisuuksia ja elämänlaatua. 
 
Viraston työkielet ovat englanti, espanja, italia, ranska ja saksa. 
 
Lisätietoja on viraston verkkosivuilla ja esittelyvideolla. 
 
 

2. TEHTÄVÄT 
 

Valituksi tullut hakija vastaa yhdestä tai useammasta seuraavassa kohdassa luetelluista tehtävistä 
institutionaalisten suhteiden ja yhteistyön osaston johtajan alaisuudessa: 
 

• Sidosryhmien hallinta: 
o EUIPOn edustaminen ja tiiviin yhteistyön edistäminen EU:n toimielinten, erityisesti 

Euroopan parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
kanssa 

o yhteistyön edistäminen Euroopan komission (ja erityisesti suhteiden kehittäminen 
edelleen sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan 
pääosaston ja muiden asiaankuuluvien komission yksiköiden kanssa) ja Euroopan 
unionin neuvoston kanssa 

o työskentelysuhteiden ja yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen niiden teollis- ja 
tekijänoikeuksien 

o asiantuntijoiden kanssa, jotka toimivat jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
pysyvissä edustustoissa Brysselissä 

o synergioiden kartoittaminen ja edistäminen Brysseliin sijoittautuneiden sidosryhmien 
uusien keskeisten toimijoiden kanssa EUIPOn näkyvyyden lisäämiseksi 

o antoisien suhteiden kehittäminen Brysselissä toimiviin sidosryhmiin, mukaan lukien 
teollis- ja tekijänoikeusalan toimijoiden, yritysten ja kuluttajien edustajat 

o tietojenvaihdon varmistaminen EUIPOn henkilöstön kanssa (mukaan lukien 
henkilöstö Brysselissä) 

o korkeatasoisen teknisen asiantuntemuksen, analyysien ja neuvonnan antaminen 
erilaisista institutionaalisista, poliittisista ja menettelyllisistä kysymyksistä ja kaikista 
aiheista, jotka liittyvät viraston vastuualueisiin ja toimivaltaan 

o toimintapoliittisten neuvottelujen tukeminen teollisoikeuksien alalla (erityisesti mallien 
ja maantieteellisten merkintöjen alalla sekä muiden teollisoikeuksiin liittyvien 
lainsäädäntömuutosten alalla, esimerkiksi patentteihin tai muuhun EUIPOn 
toimintaan liittyvien kysymysten osalta) ja teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
valvonta 

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/fi/home
https://www.youtube.com/watch?v=LM3AE6_4Wvo&t=3s


 

 

 

 

Avenida de Europa, 4 • E-03008 Alicante • Espanja 
Puh. +34 96 513 9100 – Verkkosivusto: http://euipo.europa.eu 

• sähköposti: candidatures.external@euipo.europa.eu 
 

o yhteyshenkilönä toimiminen asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa EU:n rahoittamien 
hankkeiden yhteydessä, erityisesti Euroopan komission kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosaston, ulkopolitiikan välineiden hallinnon, kauppapolitiikan 
pääosaston sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kanssa. 

 

• Suhdetoiminnan ja viestintätoimien hallinta: seuraavien viestintätoimien tukeminen 
tiiviissä yhteistyössä viestintäpalvelun kanssa: 

o tapahtumat, työpajat, asiantuntijaryhmät, seminaarit, konferenssit, kampanjat ja 
korkean tason tapaamiset sidosryhmien kanssa 

o EU:n toimielimiä koskevien tietojen säännöllinen seuranta, EUIPOn kannalta 
kiinnostavista sosiaalisen median sisällöistä raportoiminen ja EUIPOn 
viestintätoimien vahvistamismahdollisuuksien kartoittaminen Brysselissä toimivien 
keskeisten toimijoiden keskuudessa 

o teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin eri lainsäädäntöehdotuksiin liittyvät 
tiedotuskampanjat, joilla lisätään teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän ja EU:n 
kansalaisille koituvien etujen näkyvyyttä 

o tietämyksen lisääminen viraston tehtävästä, toimista ja valmiuksista 
institutionaalisten toimijoiden ja Brysselissä toimivien sidosryhmien eri ryhmien 
keskuudessa 

o tiedotussuunnitelman laatiminen, kehittäminen ja toteuttaminen nykyisille ja uusille 
institutionaalisille sidosryhmille viraston institutionaalisten suhteiden parantamiseksi 

o laadukkaiden raporttien, puheiden, muistioiden, esitysten, uutiskirjeiden ja 
lehdistötiedotteiden ym. laatiminen 
 

• Seuranta ja raportointi: EUIPOn kannalta merkityksellisten EU:n lainsäädäntöä koskevien 
ja poliittisten aloitteiden ja kaikkien Brysselissä toteutettaviin toimiin liittyvien asiaankuuluvien 
tietojen seuranta ja niistä raportointi säännöllisesti ja oikea-aikaisesti sekä olennaisten riskien 
ja mahdollisuuksien arviointi. 

 
Koko henkilöstöä koskevat tehtävät: 
 

• aktiivinen työskentely EUIPOn tavoitteiden saavuttamiseksi strategiasuunnitelman 
mukaisesti 

• kaikkien muiden esimiehen mahdollisesti osoittamien työhön liittyvien tehtävien 
suorittaminen. 

 

3. KELPOISUUSEHDOT 
 
Hakija voidaan hyväksyä valintamenettelyyn, jos hän täyttää kaikki seuraavat ehdot hakemusten 
jättämisen määräaikaan mennessä: 
 

3.1 Yleiset ehdot1 

• Hakija on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen. 

• Hakija on täysivaltainen kansalainen. 

• Hakija on täyttänyt mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteet. 

• Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. 

• Hakijalla on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

                                                           
1 Katso Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 12 artikla. 

http://euipo.europa.eu/
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3.2 Koulutus 

• Hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, josta 
on osoituksena tutkintotodistus. 

 
3.3 Työkokemus 

• Hakijalla on vähintään kolmen vuoden asiaankuuluva kokoaikainen työkokemus2 
ainakin yhdeltä osiossa ”Tehtävät” kuvatulta alalta ja siinä kuvatulla tasolla. 

 
3.4 Kielitaito 

• Hakijalla on englannin kielen perusteellinen taito (vähimmäistaso C1) – kieli 1. 

• Hakijalla on yhden EU:n virallisen kielen hyvä taito (vähimmäistaso B2) – kieli 23 
 

Ilmoitetut tasot koskevat kutakin kielitaidon osa-aluetta (puhuminen, kirjoittaminen, luetun ja 
kuullun ymmärtäminen) ja vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä. 
 
3.5 Tietotekniset taidot 
Hakijalla on oltava edistyneen tason tietotekniset taidot. Hakijalla on oltava työkokemusta 
Microsoftin toimistosovelluksista, kuten MS Word- ja PowerPoint-sovelluksista, sekä internetin 
hakukoneista. 

 
4. VALINTAPERUSTEET 
 
Tämän avointa tointa koskevan ilmoituksen kohdassa 3 (kelpoisuusehdot) vaaditun kokemuksen 
lisäksi virasto käyttää seuraavia valintakriteerejä valitakseen pätevimmät hakijat haastattelu- ja 
testivaiheeseen: 
 

1. todistettu tietämys ja/tai työkokemus teollis- ja tekijänoikeuksien alalta, erityisesti 
maantieteellisistä merkinnöistä ja/tai malleista ja/tai patenteista, tavaramerkeistä 

2. todistettu kokemus diplomatiatyöstä, neuvottelemisesta, verkostoitumisesta ja 
yhteistyöstä ulkoisten sidosryhmien kanssa 

3. kokemus organisaation edustamisesta korkean tason kokouksissa, konferensseissa ja 
verkostoissa 

4. EU:n päätöksentekoprosessien erinomainen tuntemus, joka on hankittu asiaa koskevan 
työkokemuksen kautta 

5. erinomainen englannin kielen kirjallinen taito, josta on osoituksena todistettu työkokemus 
monimutkaisten tekstien (kuten strategisten, poliittisten ja oikeudellisten tekstien) 
laatimisesta. 

 
Edellä mainittujen perusteiden lisäksi haastatteluun ja kokeisiin kutsutut ehdokkaat arvioidaan myös 
seuraavien vaatimusten mukaisesti: 
 
Osaaminen 
 
• Viestintä: kyky viestiä selkeästi ja täsmällisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. 

                                                           
2Huomioon otetaan työkokemus, joka on hankittu kohdan 3.2 mukaisen tutkintotodistuksen myöntämispäivän jälkeen. 
3 Tämän kielen on oltava muu kuin kieli 1. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.coe.int/fi/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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• Analysointi ja ongelmanratkaisu: kyky määrittää monimutkaisten kysymysten keskeiset seikat 
ja saada aikaan luovia ja käytännöllisiä ratkaisuja. 

• Työskentely toisten kanssa: yhteistyön tekeminen muiden kanssa ryhmissä ja 
organisaatioiden välillä sekä ihmisten välisten erojen kunnioittaminen; ryhmähengen luominen 
kannustamalla saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja vaihtamalla tietoja ja kokemuksia. 

• Oppiminen ja kehittyminen: henkilökohtaisten taitojen sekä organisaatiota ja sen ympäristöä 
koskevan tietämyksen kehittäminen ja parantaminen; sitoutuminen toisten kouluttamiseen, 
tiedon jakamiseen ja työskentelymenetelmien järjestelmälliseen parantamiseen. 

• Priorisointi ja organisointi: kyky asettaa tärkeimmät tehtävät etusijalle, työskennellä 
joustavasti ja järjestää omat ja muiden työt tehokkaasti. 

• Laatu ja tulokset: henkilökohtainen vastuullisuus ja aloitteellisuus laadukkaan työn 
suorittamiseksi määrättyjen menettelyjen mukaisesti; selkeän asiakaslähtöisyyden osoittaminen 
(sisäisesti ja ulkoisesti); järjestelmällisten ja metodologisten prosessien luominen hankkeissa 
sekä omassa että oman ryhmän työssä. 

• Kestävyys: tehokkuuden säilyttäminen paineen alaisena työskenneltäessä, joustavuus ja 
mukautuminen muuttuvaan työympäristöön, toisten kannustaminen samanlaiseen toimintaan 
sekä oman ja ryhmän toimintamallin mukauttaminen muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. 

• Johtaminen: ihmisten ja ryhmien johtaminen ja ohjaaminen tulosten saavuttamiseksi; työn 
jakaminen omassa ryhmässä asianmukaisesti ja selkeiden ohjeiden antaminen; innostaminen ja 
myönteisen asenteen luominen ihmisissä omaa työtä kohtaan ja kunkin osallisuudesta EUIPOn 
menestyksessä. 

 
5. HAASTATTELUT JA TESTIT 
 
Esivalinta 
Valintamenettelyyn hyväksyttyihin hakijoihin, joiden hakemukset ovat parhaat kohdassa 4 esitettyjen 
valintaperusteisiin nähden, voidaan ottaa yhteyttä heidän kielitaitonsa tarkistamiseksi (erityisesti 
suullinen englanti) sekä heidän työkokemuksensa ja/tai muiden taitojen, tietojen ja osaamisen 
todistamiseksi. Tämä esivalinnassa tehtävä yhteydenotto ei vielä tarkoita, että hakija kutsuttaisiin 
haastatteluun ja testiin: se on yksi vaihe valittaessa soveltuvimpia hakijoita kutsuttaviksi edellä 
mainittuun vaiheeseen. 
 
Haastattelu 
Haastattelut toteutetaan etänä, ja niissä käytetään työn luonteen vuoksi englannin kieltä. Muiden 
hakijan hakemuksessa tai ansioluettelossa ilmoittamien asiaankuuluvien kielten taitoa voidaan 
arvioida tässä työpaikkailmoituksessa ilmoitettujen tasojen mukaisesti. 
 
Haastattelussa testataan hakijan motivaatiota, soveltuvuutta ja tietoa asioista, jotka liittyvät 
suoritettaviin tehtäviin ja avointa toimea koskevassa ilmoituksessa esitettyihin valintaperusteisiin 
(tekninen tietämys ja käyttäytyminen). 
 
Testi(t) 
Edellä mainittujen seikkojen arvioimiseksi tehdään yksi tai useampi testi. Haastattelu- ja 
testivaiheeseen kutsuttavat hakijat saavat kutsussa näistä tarkat tiedot. 

 

http://euipo.europa.eu/
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6. YLEISTÄ TIETOA JA TIETOA TYÖEHDOISTA 
 
Yleistä tietoa EUIPOn valinta- ja rekrytointimenettelyistä saa seuraavan linkin kautta. 
 
 
7. HAKEMINEN 
 
Hakemuksen voi jättää tästä linkistä. 
 
Kaikki asiakirjat, jotka on liitetty linkkeinä tai joihin viitataan tässä ilmoituksessa, katsotaan osaksi 
tätä työpaikkailmoitusta. 

 

 

Tärkeää: 

Hakijan on hyvä huomata, että hakukelpoisuus- ja valintaperusteiden arviointi perustuu 
hänen hakemuksessa, ansioluettelossa tai profiilissa antamiinsa tietoihin. Siksi on syytä 
perehtyä huolellisesti tämän ilmoituksen vaatimuksiin ja antaa asiaankuuluvat tiedot niin 
yksityiskohtaisesti, että niitä voidaan arvioida. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tietoihin 
koulutuksesta ja työkokemuksesta, etenkin niiden tarkkoihin päivämääriin, sekä siihen, 
miten vastuualueita, suoritettuja tehtäviä ja käytettyjä työkaluja on kuvattu. 

 

Jos eri kieliversioiden välillä on eroja, englanninkielinen katsotaan oikeaksi versioksi. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P

