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Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kiválasztási eljárást szervez a megüresedett 
brüsszeli összekötő tisztviselő álláshely betöltéséhez szükséges tartaléklista létrehozása 
céljából. Az így létrejövő tartaléklista az EUIPO szükségleteitől függően más szervezeti egységek 
hasonló álláshelyeinek betöltéséhez is felhasználható. 

 
1. HÁTTÉR 
 

AZ EUIPO 

 

A szellemi tulajdon terén több mint 25 éven keresztül végzett munkája megerősíti, hogy az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az EU-ban a védjegyek és formatervezési minták 
lajstromozásáért felelős független, önfinanszírozó, nonprofit európai uniós ügynökségként a 
szellemi tulajdon világának technológiai szempontból egyik legfejlettebb és leginnovatívabb szerve. 
Az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia vagy a blokklánc, mára teljes mértékben 
beépültek az EUIPO gyakorlatába az egyedi és utánozhatatlan üzleti tevékenységében: a 
védjegyek és 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, az ismeretek megosztásáért 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 projekteket hajt végre Kínában, 
Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában, a karib-tengeri térségben és Afrikában is. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
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Az EUIPO egy újonnan átadott, kiemelt helyszínen, Alicantéban a tengerparton működik, ahol a 
munkatársak igénybe vehetik az EUIPO létesítményeit (pl. kiskereskedelmi szolgáltatások, 
sportlétesítmények stb.). Ezenkívül Alicantéban Európai Iskola is működik. A Hivatal 2008 óta 
elkötelezett amellett, hogy széles körű kezdeményezésekkel csökkentse környezeti hatását. 
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. 
 
A Hivatal munkanyelvei az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol. 
 
További információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra, illetve tekintse meg bemutatkozó 
videónkat. 
 
 

2. FELADATKÖR 
 

A sikeres pályázó feladata az intézményi kapcsolatokért és együttműködésért felelős osztály 
igazgatójának felügyelete mellett a következő feladatok közül egy vagy több elvégzése: 
 

• Érdekelt felek kezelése: 
o az EUIPO képviselete és az uniós intézményekkel, különösen az Európai 

Parlamenttel, a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal való szoros együttműködés előmozdítása; 

o az Európai Bizottsággal (különösen a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 
Főigazgatósággal (DG GROW), valamint más érintett bizottsági szolgálatokkal való 
kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében) és az Európai Unió Tanácsával való 
együttműködés előmozdítása; 

o munkakapcsolat és együttműködés kialakítása és fenntartása a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó, 

o a tagállamok és harmadik országok brüsszeli állandó képviseleteinek attaséival; 
o a brüsszeli székhelyű érdekelt felek körében az új kulcsszereplőkkel való szinergiák 

azonosítása és előmozdítása az EUIPO láthatóságának növelése céljából; 
o gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása a Brüsszelben jelen lévő érdekcsoportokkal – 

beleértve a szellemi tulajdonnal foglalkozó iparágakat –, általában a vállalkozásokkal 
és a fogyasztókat képviselő érdekcsoportokkal; 

o információcsere biztosítása az EUIPO munkatársaival (beleértve a Brüsszelbe 
kirendelt munkatársakat is); 

o magas szintű technikai szakértelem, elemzés és tanácsadás biztosítása intézményi, 
szakpolitikai és eljárásbeli kérdések széles körében, illetve a Hivatal felelősségi- és 
hatáskörébe tartozó bármilyen témában; 

o az iparjogvédelem területén folytatott szakpolitikai tárgyalások támogatása 
(különösen a formatervezési minták és a földrajzi árujelzők területén, valamint az 
iparjoggal kapcsolatos egyéb jogszabályi módosítások, például a szabadalommal 
kapcsolatos kérdések vagy az EUIPO-hoz kapcsolódó bármely más kérdés), 
valamint a szellemitulajdon-jogok érvényesítése; 

o kapcsolattartás az uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatban az érdekelt 
felekkel, nevezetesen az INTPA Főigazgatósággal, az FPI-vel vagy az Európai 

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
https://www.youtube.com/watch?v=LM3AE6_4Wvo&t=3s
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Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságával és az Európai Külügyi Szolgálattal 
(EKSZ). 

 

• Kapcsolatok a nyilvánossággal (PR) és kommunikációkezelés: a Kommunikációs 
Szolgálattal (CS) szoros együttműködésben segíti és támogatja a következő kommunikációs 
tevékenységeket: 

o rendezvények, műhelytalálkozók, szakértői csoportok, szemináriumok, konferenciák, 
kampányok és magas szintű találkozók az érdekelt felekkel; 

o az uniós intézményi információk rendszeres nyomon követése, jelentéstétel az 
EUIPO érdeklődésére számot tartó, meglévő közösségi médiáról, valamint az EUIPO 
kommunikációs tevékenységeinek megerősítésére kínálkozó lehetőségek 
azonosítása a brüsszeli székhelyű kulcsfontosságú szereplők körében; 

o promóciós kampányok az iparjogvédelmi ügyekkel kapcsolatos különböző jogalkotási 
javaslatokról a szellemi tulajdoni rendszer láthatóságának és az uniós polgárok 
előnyeinek növelése érdekében; 

o a Hivatal küldetésének, tevékenységeinek és készségeinek tudatosítása az 
intézményi szereplők és a brüsszeli székhelyű érdekelt felek különböző csoportjai 
körében; 

o a Hivatal intézményi kapcsolatainak javítása érdekében tájékoztatási terv kialakítása, 
kidolgozása és végrehajtása a már meglévő és az új intézményi érdekelt felek 
körében; 

o magas szintű jelentések, beszédek, feljegyzések, prezentációk, hírlevelek és 
sajtóközlemények készítése. 
 

• Nyomon követés és jelentés: rendszeresen és a megfelelő időben nyomon követi az 
EUIPO szempontjából releváns uniós jogalkotási és politikai kezdeményezéseket, valamint 
a brüsszeli tevékenységekkel kapcsolatos releváns információkat, értékeli a releváns 
kockázatokat és lehetőségeket, és jelentéseket tesz. 

 
Az összes alkalmazottra vonatkozó feladatok: 
 

• a stratégiai tervvel összhangban aktív munkavégzés az EUIPO céljainak elérése érdekében; 

• bármilyen egyéb, a közvetlen felettes által esetlegesen kijelölt, munkával kapcsolatos feladat 
és felelősségi kör ellátása. 

 

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 
A felvételi eljárásban való részvételhez a pályázóknak az összes alábbi feltételnek eleget kell 
tenniük a pályázatok benyújtási határidejének időpontjában: 
 

3.1 Általános feltételek1 

• a pályázó 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. 
 

                                                           
1 Lásd az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkét. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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3.2 Tanulmányok 

• Oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőfokú tanulmányoknak 
megfelelő végzettséggel rendelkezik. 

 
3.3 Szakmai tapasztalat 

• Legalább 3 év  teljes munkaidős, a megfelelő területen szerzett szakmai tapasztalat2 
a „Feladatkör” pontban ismertetett területek közül legalább egyhez tartozó feladatokkal 
kapcsolatban és azok szintjén. 

 
3.4 Nyelvismeret 

• Az angol nyelv alapos (legalább C1 szintű) ismerete – 1. nyelv. 

• Az EU valamelyik hivatalos nyelvének megfelelő (legalább B2 szintű) ismerete – 2. 
nyelv3. 

 
Az előírt szintek valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, valamint hallás utáni értés) 
vonatkoznak, és megfelelnek a közös európai nyelvi referenciakeretnek. 
 
3.5 Számítógépes ismeretek 
A haladó számítógépes műveltség kötelező. A pályázóknak szakmai tapasztalattal kell 
rendelkezniük a Microsoft Office alkalmazások, például az MS Word és a PowerPoint, valamint 
az internetes keresőmotorok használata terén. 

 
4. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
Az interjúra és a tesztre a legalkalmasabb pályázók kiválasztása érdekében a Hivatal az 
álláshirdetés 3. pontjában (Pályázati feltételek) előírt szükséges tapasztalatok mellett az alábbi 
kritériumokat fogja alkalmazni: 
 

1. Igazolt tudás és/vagy szakmai tapasztalat a szellemi tulajdon (IP) területén, különösen a 
földrajzi árujelzőkkel (FÁ) és/vagy formatervezési mintákkal és/vagy szabadalmakkal, 
védjegyekkel kapcsolatosan; 

2. Igazolt tapasztalat a diplomácia, a külső érdekelt felekkel való tárgyalások, a 
kapcsolatépítés és az együttműködés terén; 

3. Szervezetek magas szintű értekezleteken, konferenciákon és hálózatokban való 
képviseletében szerzett tapasztalat; 

4. Az uniós döntéshozatali folyamatok célzott szakmai tapasztalat révén szerzett kiváló 
ismerete; 

5. Kiváló íráskészség angol nyelven, amelyet összetett dokumentumok (például stratégiai, 
politikai és jogi jellegű szövegek) megszövegezésében szerzett, bizonyított szakmai 
tapasztalat igazol. 

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

                                                           
2  A szakmai tapasztalatot a 3.2 pont szerint elvárt oklevél megszerzésének dátumától számítják. 
3 Ennek az 1. nyelvtől eltérő nyelvnek 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


 

 

 

 

Avenida de Europa, 4 • E-03008 Alicante • Spanyolország 
Tel. +34 96 513 9100 - Internet: http://euipo.europa.eu 

• e-mail: candidatures.external@euipo.europa.eu 
 

Kompetenciák 
 
• kommunikáció: egyértelmű és pontos kommunikáció szóban és írásban egyaránt. 
• elemző- és problémamegoldó készség: az összetett problémák kulcsfontosságú elemeinek 

felismerése, továbbá 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 megosztásával, 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 és képesség az elvégzendő feladatok rangsorolására: a legfontosabb 
feladatok kiemelt kezelése, rugalmas munkavégzés és a saját, illetve mások munkájának 
hatékony beosztása; 

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

• stressztűrő képesség: 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; 

• vezetői képességek: a kitűzött eredmények elérése érdekében emberek 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 TESZTEK 
 
Előválogatás 
Azokkal az érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal, akik a 4. pontban ismertetett kiválasztási 
kritériumok szerint a legjobban képzetteknek minősültek, nyelvismeretük ellenőrzése (különösen az 
angol nyelv szóbeli ismerete tekintetében), valamint szakmai tapasztalatuk és/vagy egyéb 
készségeik, tudásuk és kompetenciáik igazolása céljából felvehetjük a kapcsolatot. Ez az 
előválogatási megkeresés nem jogosítja fel a pályázót interjúra és tesztre 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 felmérjük a pályázó motivációját, alkalmasságát, továbbá az elvégzendő 
feladatokkal és az álláshirdetésben meghatározott kiválasztási kritériumokkal összefüggő témákkal 
kapcsolatos ismereteit (szakmai ismeretek és viselkedésbeli kompetenciák). 
 

http://euipo.europa.eu/
mailto:candidatures.external@euipo.europa.eu
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Teszt(ek) 
A fenti, egy vagy több szempont értékelése mellett legalább egy tesztre is sor kerül. Az interjúra és 
a tesztre behívott pályázók a meghívóban részletes tájékoztatást kapnak. 

 
6. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS FOGLALKOZTATÁSI FELTÉTELEK 
 
Az EUIPO-nál alkalmazott kiválasztási és felvételi eljárásokkal kapcsolatos általános információk itt 
találhatók. 
 
 
7. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 
 
A jelentkezéshez kattintson erre a linkre. 
 
Az ebben a felhívásban említett, illetve linkként szereplő dokumentumok ezen álláshirdetés 
részének tekintendők. 

 

 

Fontos: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelentkezésük elfogadhatóságának és a kiválasztási 
kritériumok teljesülésének elbírálása a jelentkezésükben/önéletrajzukban/profiljukban 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 a pontos dátumokra 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 hitelesnek. 

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

