
OSALEMISKUTSE 
LEPINGULISTE TÖÖTAJATE LEIDMISEKS 

 
EUIPO/CAST/1/16 

järgmise profiiliga ametikohtadele:  
 

1. INTELLEKTUAALOMANDI TUGI – III tegevusüksus  
2. HALDUSTUGI – III tegevusüksus 
3. INFOTEHNOLOOGIA/PROJEKTIJUHTIMISE TUGI – III tegevusüksus 
4. INTELLEKTUAALOMANDI SPETSIALIST – IV tegevusüksus 
5. NÕUSTAJA/SPETSIALIST – IV tegevusüksus 
6. INFOTEHNOLOOGIA/PROJEKTIJUHTIMISE SPETSIALIST – 

IV tegevusüksus 
 
 

Registreerimise tähtaeg: 21.12.2016 kell 12.00 (keskpäev, Brüsseli aja järgi) 
 
 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) algatab valikumenetluse, et koostada 
andmebaas kandidaatidest, kelle seast võetakse tööle lepingulisi töötajaid. Valikumenetlus 
korraldatakse Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) tehnilisel toel.  
 
EUIPO kasutab seda andmebaasi peamiselt Hispaanias Alicantes asuvate töökohtade täitmiseks. 

Kõnealuste töötajate töötingimused on sätestatud Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimustes, mille artiklis 3a käsitletakse lepingulisi töötajaid. Dokumendi täistekst on 
aadressil http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:ET:PDF 
(IV peatükk, lk 215). 

Töökohad katavad ameti vajadused aastatel 2017–2019. Leping sõlmitakse esialgu kuni viieks 
aastaks ja lepingut võib pikendada ühe korra, kuid mitte kauemaks kui järgmiseks viieks aastaks. 

Taotluse võib esitada ainult ühe tegevusüksuse ja ühe profiili kohta: 
 
III tegevusüksus: 

- INTELLEKTUAALOMANDI TUGI – III tegevusüksus  
- HALDUSTUGI – III tegevusüksus 
- INFOTEHNOLOOGIA/PROJEKTIJUHTIMISE TUGI – III tegevusüksus 

 
IV tegevusüksus: 

- INTELLEKTUAALOMANDI SPETSIALIST – IV tegevusüksus 
- NÕUSTAJA/SPETSIALIST – IV tegevusüksus 
- INFOTEHNOLOOGIA/PROJEKTIJUHTIMISE SPETSIALIST – IV tegevusüksus 

 
Lepinguliste töötajate valikumenetlustel osaleb tavaliselt väga palju kõrge kvalifikatsiooniga 
kandidaate. Selles valikumenetluses kantakse lõppnimekirja, kutsutakse katsetele ja töövestluse 
vooru ning saab lõpuks tööpakkumise ainult piiratud arv andmebaasis registreeritud kandidaate. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:ET:PDF
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AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS 
Lepinguline töötaja täidab ametniku või ajutise töötaja järelevalve all ülesandeid 
intellektuaalomandi valdkonnas.  

Vajatakse järgmise profiiliga isikuid. 
III tegevusüksus – intellektuaalomandi tugi 
Lepinguline töötaja toetab ühenduse kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste 
ning üldiselt intellektuaalomandi kaitsega seotud tegevust.  

Ülesanded võivad olla näiteks järgmised: abistamine ühenduse kaubamärkide ja ühenduse 
registreeritud disainilahenduste taotluste ja registreeringute kõikide aspektide hindamisel, üldiselt 
intellektuaalomandiõigustega, sealhulgas koostöö- ja lähenemisprojektide rakendamise ning 
intellektuaalomandiõiguste jõustamise ja rikkumistega seotud tegevuse toetamine.  

Nõutav on intellektuaalomandialane töökogemus, eelkõige kaubamärkide ja disainilahenduste 
taotlemise ja registreerimisega seotud tehniliste ülesannete täitmisel. Nende ülesannete täitmine 
eeldab oskust osutada haldus- ja tehnilist abi ning tavapärase kontoritarkvara väga head tundmist. 

 
III tegevusüksus – haldustugi 
Lepinguline töötaja pakub haldustuge muu hulgas dokumendihalduse, sise- ja välissuhtluse, 
finantstehingute, logistika, teabe esitamise ja välissuhete valdkonnas, sealhulgas kohtumiste ja 
ürituste korraldamisel.  

Ülesanded võivad olla näiteks järgmised: abistamine valikumenetluste/töövestluste korraldamisel, 
üksikisiku õiguste ja hüvedega seotud haldusküsimused, maksete ja hüvitiste töötlemine ja 
kinnitamine, kulukohustuste ettevalmistamine, finantsplaneerimine ja aruandlus, pakkumiskutsete 
ettevalmistamine ja järeltegevus, tekstide toimetamine, kohtumiste, ürituste ja reiside 
ettevalmistamine, esmase teabe andmine kasutajatele ja kaebuste haldamine, suhtekorraldus 
meedia, teabeagentuuride ja klientidega, elektroonilise ja trükitud teabematerjali sisuarendus (sisu 
ja kontekst), tekstide koostamine (kõned, artiklid, uudiskirjad, pressiteated), 
audiovisuaalvaldkonna ülesanded, sealhulgas videosalvestused, audiosalvestused, fotograafia ja 
veebiülekanded, osalemine ISO sertifikaatidega seotud tegevuses, eelkõige kvaliteedivahendite 
haldamises, andmete kogumises ja töötlemises ning tulemuskaardi näitajate ja andmete 
ajakohastamises. 

Nõutav on kogemus mõnes eespool nimetatud tugivaldkonnas. Nende ülesannete täitmine eeldab 
oskust osutada haldus- ja tehnilist abi ning kontoritarkvara väga head tundmist. 

 

III tegevusüksus – infotehnoloogia/projektijuhtimise tugi 
Lepinguline töötaja pakub tuge mitmesuguste IT-, projekti- ja programmijuhtimisega seotud 
ülesannete täitmisel. 

Ülesanded võivad olla näiteks järgmised: tegevusanalüüsi dokumentide ja materjalide koostamine 
(projektide lühikokkuvõtted, kõrgetasemelised nõuded, tarkvaranõuete kirjeldamine, 
katsestsenaariumid jms), tehniline ekspertiis süsteemihoolduse ja uuendamise ja/või tarkvara 
arendamise või konfigureerimise ja kõige tavalisemate asutuse ressursiplaneerimise süsteemide 
ja/või riistvara haldamise ja/või IT-arhitektuuri haldamise valdkonnas, projektijuhtimise 
abistamine (projektidokumentide, nt kavade või aruannete koostamine), abistamine projektide 
väljatöötamisel ja rakendamisel ning sidusrühmade koordineerimisel, osalemine funktsionaalsetes 
töörühmades.  

Nõutav on kogemus mõnes eespool kirjeldatud valdkonnas. Nende ülesannete täitmine eeldab ka 
oskust osutada haldus- ja tehnilist abi ning kontoritarkvara väga head tundmist. 
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IV tegevusüksus – intellektuaalomandi spetsialist  
Intellektuaalomandi spetsialist osaleb ühenduse kaubamärkide ja ühenduse registreeritud 
disainilahenduste ja üldiselt intellektuaalomandi kaitsega, sealhulgas intellektuaalomandiõiguste 
jõustamise ja rikkumistega seotud tegevuses ning aitab rakendada koostöö- ja 
ühtlustamismeetmeid Euroopa Liidu liikmesriikide intellektuaalomandiasutustes.  

Ülesanded võivad olla näiteks järgmised: ühenduse kaubamärkide ja ühenduse registreeritud 
disainilahenduste taotluste ja registreeringute kõikide aspektide käsitlemine, õigusabi osutamine ja 
vaidluste lahendamine ning intellektuaalomandiõiguste teabe ja andmete kogumine, analüüs ja 
levitamine.  

Nõutav on intellektuaalomandialane töökogemus. Nende ülesannete täitmine eeldab suutlikkust 
töötada rahvusvahelises/mitmekultuurilises keskkonnas, kiiret iseseisvat algatusvõimet ja 
meeskonnatöö kogemust. 

 

IV tegevusüksus – nõustaja/spetsialist 
Lepinguline töötaja täidab nõustaja/spetsialisti ja tehnilisi ülesandeid, mis toetavad 
kontseptuaalseid ja/või analüütilisi ja/või juhtimisfunktsioone ameti tugivaldkondades.  

Ülesanded võivad olla näiteks järgmised: õigusnõustamine ja eksperditeave mitmesugustes 
valdkondades, nagu personalieeskirjade, avalike hangete, dokumentidele juurdepääsu ja 
andmekaitse alal, institutsioonilistes küsimustes jms valdkondades, poliitikadokumentide 
koostamine ja suhtekorraldus kohalike sidusrühmadega, nõustamine EUIPO rahvusvaheliste 
abiprogrammide ja koostööalgatuste arendamisel ning rakendamisel, suure geograafilise ulatusega 
andmete kogumine, analüüsimine, esitamine ja levitamine, nõustamine, koolitamine, 
konverentside korraldamine, e-õppe vahendite arendamine intellektuaalomanditeemadel (seoses 
majanduse, liidu õiguse jm valdkondadega), aruannete ja väljaannete koostamine, nõustamine 
tarbijakäitumise ja sellega seotud majandusküsimuste teemal, sidusrühmade võrgustike (kasutajad, 
eksperdid, teadlased, ülikoolid, kodanikuühiskond, riigiasutused jne) moodustamine, arendamine 
ja toetamine ning kolmandate riikide abistamise programmide väljatöötamine. 

Nõutav on kogemus mõnes eespool kirjeldatud valdkonnas. Nende ülesannete täitmine eeldab 
suutlikkust töötada rahvusvahelises/mitmekultuurilises keskkonnas, kiiret iseseisvat algatusvõimet 
ja meeskonnatöö kogemust.  

 

IV tegevusüksus – infotehnoloogia/projektijuhtimise spetsialist 
Lepinguline töötaja analüüsib, arendab ja hindab keerukaid süsteeme, pakub eriteadmisi 
konkreetse tarkvara või asutuse ressursiplaneerimise süsteemide lõimimisel keerukates 
tingimustes ning pakub eriteadmisi, vahendeid ja metoodikat projektide ja programmide edu 
tagamiseks.  

Ülesanded võivad olla näiteks järgmised: projekti- ja programmijuhtide nõustamine 
projektitehnoloogia aspektides, äriinfotehnoloogia valdkonna parimate tavade ja 
innovatsiooniprogrammide tundmine ja rakendamine, tehniliste eriteadmiste pakkumine IT-taristu 
lihtsustamise ja tehnoloogia parema haldamise valdkonnas, süsteemide ajakohastamise, sealhulgas 
turvaküsimustega seotud tegevuse kavandamine ja rakendamine, IT-lahenduste pakkumine, 
projektide ja programmide väljatöötamine ja rakendamine, projektide ja programmide 
ressurssihaldus, nõuete tegevusanalüüs, planeerimine ja täitmine vastavalt eeskirjadele ja 
finantsraamistikule, sidusrühmade koordineerimine, kvaliteedi-, tulemus- ja riskijuhtimine.  

Nende ülesannete täitmine eeldab IT-inseneri või samaväärseid oskusi, samuti juhiomadusi, mitme 
osaleja juhtimise kogemust ning suurepärast suhtlemis- ja aruandlusoskust. Soovitatav on 
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projektijuhtimise tunnistus. Nõutav on kontoritarkvara, sealhulgas projektijuhtimisvahendite väga 
hea tundmine. 
 
 
OSALEMISTINGIMUSED 

 
Kandideerimistaotluse kinnitamisel peavad olema täidetud KÕIK järgmised tingimused. 

 
Üldtingimused • Kandidaadil peavad olema kõik Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku 

õigused 
• Kandidaat peab olema täitnud kõik riikliku sõjaväeteenistust reguleeriva 

õigusega ette nähtud kohustused 
• Kandidaadil peavad olema ametiülesannete täitmiseks vajalikud 

isikuomadused 
Eritingimused: 
keeleoskus 

• Esimene keel: Euroopa Liidu 24 ametlikust keelest ühe keele valdamine 
vähemalt tasemel C1 

• Teine keel: hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keele (muu kui 
esimene keel) valdamine vähemalt tasemel B2 

 
Euroopa Liidu ametlikud keeled on: BG (bulgaaria), CS (tšehhi), DA (taani), 
DE (saksa), EL (kreeka), EN (inglise), ES (hispaania), ET (eesti), FI (soome), 
FR (prantsuse), GA (iiri), HR (horvaadi), HU (ungari), IT (itaalia), LT 
(leedu), LV (läti), MT (malta), NL (hollandi), PL (poola), PT (portugali), RO 
(rumeenia), SK (slovaki), SL (sloveeni), SV (rootsi). 
Kandidaatidele teatatakse, et teise keele valiku võimalused on käesolevas 
valikumenetluses määratletud kooskõlas teenistuse huvidega, mille kohaselt 
peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutma oma igapäevatöös 
vabalt suhelda. Vastasel juhul oleks institutsioonide ja/või asutuste toimimine 
tugevalt häiritud. 
 
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet asutati nõukogu 26. veebruari 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta), mida 
on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2015. aasta määrusega (EL) 2015/2424. Määruse kohaselt on amet tehniliselt 
sõltumatu ning juriidiliselt, halduslikult ja majanduslikult iseseisev. 
 
Määruse nr 207/2009 artikli 119 lõikes 2 on sätestatud ameti keelekasutuse 
kord: ameti töökeeled on hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa keel. 
 
Keeletasemeid selgitatakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis 
(https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-
cefr). 

Eritingimused: 
kvalifikatsioon 
ja töökogemus 

III tegevusüksus:  
• diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus ja üks aasta asjakohast 

töökogemust, mis on omandatud pärast diplomi saamist, või  
• lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata 

keskharidusjärgses õppeasutuses, ja neli aastat asjakohast töökogemust, 
mis on omandatud pärast lõputunnistuse saamist. 

  
IV tegevusüksus:  
• haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastasele diplomiga tõendatud 

lõpetatud ülikooliharidusele, ja vähemalt kolm aastat asjakohast 

https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr
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töökogemust, mis on omandatud pärast diplomi saamist.  
 
Arvestatakse ainult diplomeid, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või 
mille suhtes kehtib ühe nimetatud liikmesriigi ametiasutuse väljastatud 
samaväärsuse tõend. Viimasel juhul jätab EUIPO endale õiguse nõuda 
samaväärsuse tõendamist.  

 
VALIKUMENETLUS 
 
Valikumenetluse etapid on järgmised: 
 
1) värbamistalitus teeb otsingu registreeritud kandidaatide andmebaasis; 
2) eelvalik: võimekuskatsed; 
3) pädevuskatse; 
4) töövestlus; 
5) töölevõtmine. 
 
Andmebaasi kandmine ei taga tööpakkumist. Tööpakkumine eeldab osalemistingimuste täitmist ja 
eespool kirjeldatud esimese nelja etapi edukat läbimist. 
 
1) Värbamistalitus teeb otsingu registreeritud kandidaatide andmebaasis 
Ametikohtade vabanemisel teeb EUIPO värbamistalitus andmebaasiotsingu ja koostab 
lõppnimekirja piiratud arvust kandidaatidest, kes kandideerimistaotluses esitatud teabest lähtudes 
vastavad kõige rohkem ametikoha nõuetele. 
 
 
2) Eelvalik: võimekuskatsed 
Lõppnimekirja pääsenud kandidaadid saavad kutse osaleda võimekuskatsetel. Katsed toimuvad 
tõenäoliselt EUIPO ruumides Alicantes.1  
 
Eelvaliku etapi läbimiseks tuleb saada järgmises tabelis esitatud vähim nõutav punktisumma. 
 
Võimekuskatsed edukalt läbinute tulemused registreeritakse ja need jäävad kehtima. Katseid ei ole 
vaja korrata. Tulemused kehtivad alates katsete kuupäevast 18 kuud. 
 
Kui kandidaat ei saa katsete edukaks läbimiseks nõutavat vähimat punktisummat, ei saa 
värbamistalitus teda enne kuue kuu möödumist uuesti katsetele kutsuda. 
 
Võimekuskatsed koosnevad mitmest osakatsest, mille alusel hinnatakse kandidaatide võimekust 
vastavalt järgmisele tabelile. Võimekuskatsed on arvutipõhised valikvastustega testid. 
Kandidaadid teevad katsed enda teises keeles. 

  

                                                 
1 EUIPO hüvitab osaliselt kandidaatide reisikulud vastavalt kehtivale kulude hüvitamise korrale. Kulude hüvitamise kord saadetakse kõigile 
lõppnimekirja pääsenud kandidaatidele. 
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Katse vorm 

 

Katse 
kestus 

Katse 
  

keel 

Suurim 
punktisumm

a  

Vähim nõutav punktisumma 
III 

tegevusüksu
s 

IV 
tegevusüksu

s 
Osakatse 

a 
Verbaalne 
võimekus 

(valikvastu
sed) 

 
18 

minuti
t 

Kandidaad
i teine keel 

(L2) 

 
10 

 
5/10 

 
6/10 

Osakatse 
b 

Matemaatil
ine 

võimekus 
(valikvastu

sed) 

 
10 

minuti
t 

Kandidaad
i teine keel 

(L2) 

 
5 

  
Katsete b ja 

c vähim 
nõutav 

punktisumm
a kokku on 

8/15 

 
Katsete b ja 

c vähim 
nõutav 

punktisumm
a kokku on 

9/15 
Osakatse 

c 
Abstraktne 
mõtlemine  
(valikvastu

sed) 

 
10 

minuti
t 

Kandidaad
i teine keel 

(L2) 

 
10 

 
 
3) Pädevuskatse  
 
Kandidaadid teevad pädevuskatse, millega hinnatakse nende teadmisi asjaomases valdkonnas. 
Pädevuskatse tuleb teha ühes EUIPO viiest töökeelest, mille amet on määranud vastavalt 
konkreetsele nõutavale töökoha profiilile. Katse võib toimuda arvutis, kirjalikuna paberil või 
praktilise tegevusena. 
 

Katse vorm Katse 
kestus 

Katse 
  

keel 

Suurim 
punktisumma  

Vähim 
nõutav 

punktisumma  
Katse valitud 
valdkonnas 

 
45 minutit 

EN või FR või DE 
või IT või ES 

 
50 

 
25 

 
Pädevuskatse toimub tõenäoliselt EUIPO ruumides Alicantes.2 
 
 
4) Töövestlus  
Vestlusel kontrollitakse kandidaadi üldoskusi ja asjaomase valdkonna pädevust. 
Pädevuskatse tuleb teha ühes EUIPO viiest töökeelest (EN, FR, DE, IT või ES), mille amet on 
määranud vastavalt konkreetsele nõutavale töökoha profiilile. Selles etapis võidakse kontrollida ka 
kandidaadi esimese keele oskust. Töövestlus toimub tõenäoliselt EUIPO ruumides Alicantes.3 
 
 
5) Töölevõtmine  
Kandidaatidele, kes vastavad kõikidele osalemistingimustele ning on edukalt läbinud eelvaliku 
katsed, pädevuskatse ja töövestluse, võidakse teha ametlik tööpakkumine.  
 

                                                 
2 EUIPO hüvitab osaliselt kandidaatide reisikulud vastavalt kehtivale kulude hüvitamise korrale. Kulude hüvitamise kord saadetakse kõigile 
lõppnimekirja pääsenud kandidaatidele. 
3 EUIPO hüvitab osaliselt kandidaatide reisikulud vastavalt kehtivale kulude hüvitamise korrale. Kulude hüvitamise kord saadetakse kõigile 
lõppnimekirja pääsenud kandidaatidele. 
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Enne töölevõtmist palutakse kandidaadil esitada tõendavad dokumendid, mis kinnitaksid taotluses 
esitatud andmeid ja kandidaadi vastavust osalemistingimustele. Kui menetluse mis tahes etapis 
selgub, et esitatud on valeandmeid, arvatakse kandidaat valikumenetlusest välja ja tema nimi 
kustutatakse andmebaasist.  
 
 
KANDIDEERIMISTAOTLUSE ESITAMINE 
 
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) EPSO 
kasutajakonto (https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en) 
kaudu, valides profiili ja tegevusüksuse vastavalt allpool märgitule. Taotluse vorm tuleb täita 
hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keeles. Kõik osalemiskutsele vastanud kandidaadid 
registreeritakse andmebaasis. Nimekiri kehtib ühe aasta ja seda tähtaega võidakse pikendada. 
 

- INTELLEKTUAALOMANDI TUGI – III tegevusüksus  
- HALDUSTUGI – III tegevusüksus 
- INFOTEHNOLOOGIA/PROJEKTIJUHTIMISE TUGI – III tegevusüksus 
- INTELLEKTUAALOMANDI SPETSIALIST – IV tegevusüksus 
- NÕUSTAJA/SPETSIALIST – IV tegevusüksus 
- INFOTEHNOLOOGIA/PROJEKTIJUHTIMISE SPETSIALIST – IV tegevusüksus 

  
Kandideerimistaotluse oskuste jaotises esitatud andmete põhjal kandidaate ei järjestata ega arvata 
välja, vaid pigem kasutatakse seda lisateabena, et sobitada ametiülesanded kandidaatide pädevuse 
ja töökogemusega. 
 
 
Pärast kandideerimistaotluse kinnitamist käesolevas valikumenetluses ei saa seda enam muuta. 
EPSO töötleb sisestatud andmeid, et abistada EUIPOt valikumenetluse korraldamisel. 
 
Kandideerimistaotluse kinnitamise tähtpäev on 21.12.2016 kell 12.00 Brüsseli aja järgi. 
 
 
TEABEVAHETUS EUIPOGA 
 
Menetluse kõikides etappides toimub teabevahetus e-postiga. Kutsetes valikukatsetele ja 
töövestlusele ning kandidaatide ja EUIPO kirjavahetuses kasutatakse EUIPO viit töökeelt 
(hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa). 
Kandidaatide poole pöördutakse nende EPSO kasutajakontol esitatud e-posti aadressil. 
Kandidaadid peavad korrapäraselt kontrollima, kas nende e-postkasti (mitte EPSO kontole) 
on saabunud taotlusega seotud teavet. 
 
Kandidaadid võivad pöörduda EUIPO poole järgmisel e-posti aadressil: 
contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
EUIPO võtab ühendust ainult lõppnimekirja pääsenud kandidaatidega, kes saavad kutse 
osaleda võimekuskatsetel.  
 
 
LÄBIVAATAMINE JA KAEBUSTE ESITAMINE 
 
1. LÄBIVAATAMISTAOTLUSED 
 
Kui kandidaat ei saa tehniliste probleemide tõttu end registreerida, tuleb sellest otsekohe teatada 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_et
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_et.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_et.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en
mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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EPSO-le veel samal päeval, kasutades EPSO veebilehel olevat elektroonilist vormi. 
 
Võimekuskatsete ja/või pädevuskatse sisuga seotud parandusmeetmete taotlused tuleb esitada 
võimalikult kiiresti, hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates katse kuupäevast, saates e-kirja 
aadressile contractagentselection@oami.europa.eu. 
 
Taotluses tuleb märkida kandidaadinumber ja teave, millega saab tuvastada väidetava vea laadi, ja 
põhjused, miks kandidaat peab läbivaatamist vajalikuks. 
 
Taotlusi, mis esitatakse pärast tähtaja möödumist või mille alusel ei ole võimalik tuvastada 
väidetavat viga, arvesse ei võeta. 
 
2. KAEBUSED 
 
Halduskaebuse esitamisel Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel on 
EUIPO pädev asutus (lepinguid sõlmima volitatud asutus) ja seepärast tuleb kõik sellised 
kaebused saata 
 
kas tavapostiga aadressil 
EUIPO 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spain 
 
või e-postiga aadressil 
contractagentselection@euipo.europa.eu 
 
Kui kaebus lükatakse sõnaselgelt või vaikimisi tagasi (pärast 4 kuu möödumist kuupäevast, mil 
kaebus artikli 90 lõike 2 alusel esitati), võite Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 ja 
ametnike personalieeskirjade artikli 91 alusel pöörduda kohtu poole. 
 
Kaebuse esitamise ja tähtaegade üksikasjalik teave on Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 
veebilehel aadressil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
 
 
VALIKUMENETLUSEST EEMALDAMINE TAOTLUSE ESITAMISE KORRA 
RIKKUMISE TÕTTU 

EPSO ja EUIPO järgivad rangelt võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui EPSO või EUIPO leiab 
menetluse mis tahes etapis, et kandidaat on loonud mitu EPSO kasutajakontot, esitanud 
käesolevas valikumenetluses mitu kandideerimistaotlust või esitanud valeandmeid, arvatakse 
kandidaat valikumenetlusest välja. 
 
Igasugune pettus või pettuse üritamine on karistatav. Juhime tähelepanu, et institutsioonid ja 
asutused võtavad tööle ainult usaldusväärseid inimesi. 

 
1. Kui kandidaadil on erivajadusi või kui ta on eriolukorras, mis võib raskendada 

katsetel osalemist, tuleb see märkida elektroonilise taotlusvormi vastavas lahtris koos 
teabega, kuidas ta saaks paremini osaleda katsetel. Tingimata tuleb märkida ka 
valikumenetluse number ja kandidaadinumber. 

2. Kandidaadil tuleb võimalikult kiiresti pärast elektroonilise taotluse kinnitamist saata 
vastavalt olukorrale kas arstitõend või pädeva asutuse väljastatud tõend puude kohta. 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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Pärast tõendavate dokumentide läbivaatamist võetakse võimaluse korral sobivad 
erimeetmed, millega rahuldada põhjendatud vajadus. 

Taotlused ja dokumendid tuleb saata 

kas e-postiga aadressil contractagentselection@euipo.europa.eu 

või tavapostiga aadressil 

EUIPO 
Human Resources Department 
(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spain 

 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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