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INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER 
FOR KONTRAKTANSATTE 

 
Ansættelsesgruppe III: Administrativ assistent  

Ansættelsesgruppe IV: Rådgiver/Specialist   
 

FOR KONTRAKTER I KHIM, ALICANTE, SPANIEN  
 

KHIM/CAST/10/2014 
 
 

I. INDLEDNING 
 
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indleder en udvælgelsesprocedure med det formål 

at oprette en database over ansøgere, der kan ansættes som kontraktansatte. Udvælgelsesproceduren vil 

blive tilrettelagt med teknisk støtte fra Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). 
 

Databasen vil udelukkende blive anvendt af KHIM til at besætte stillinger i Alicante i Spanien.   
 

Ansøgere, der får tilbudt en stilling, vil blive ansat i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat 

i afsnit VI i denne indkaldelse af interessetilkendegivelser.  
 

Ansættelsesvilkårene for disse ansatte vil være dem, der er fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte ved Den Europæiske Union (CEOS)1, for kontraktansatte i medfør af artikel 3a heri. 

 
Udvælgelsesprocedurerne for kontraktansatte tiltrækker som regel et stort antal højt kvalificerede 

ansøgere, hvoraf mange består den pågældende udvælgelsesprocedure. Ansøgerne gøres derfor 

opmærksom på, at vores database muligvis vil indeholde væsentligt flere ansøgere, end kontoret har 
brug for.  
 
Ansøgere kan kun ansøge inden for én ansættelsesgruppe og én profil.  
  

Ansøgere, der indsender mere end én ansøgning, vil ikke komme i betragtning. 
 

Stillingerne dækker kontorets behov i perioden 2014-2018. Der vil blive indgået kontrakter for en 
foreløbig periode på op til fem år, som kun kan fornys én gang i en yderligere periode på højst fem år.  

 

II. ARBEJDSOPGAVER2  
 

Ansættelsesgruppe III – Administrativ assistent   
 
Den kontraktansatte vil, under tilsyn af en tjenestemand eller midlertidigt ansat, udføre tekniske opgaver, 

herunder udarbejdelse, sammenfatning, behandling og verifikation af data, filhåndtering og forberedelse 
af møder/arrangementer inden for kontorets støttefunktioner.  
 

Krævede profiler: 
 

                                                           
1 Se Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som ændret ved Rådets forordning (EF, 

Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for Den Europæiske 
Unions øvrige ansatte (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15). 

2 Dette er en forenklet version af de generelle profiler, der vil blive anvendt ved oprettelse af kontrakter. Den nævnes alene til 
orientering og har ingen retlig værdi. 
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a) Administration af menneskelige ressourcer 

Levering af HR-tjenester i forbindelse med 

 Rettigheder  
 Ansættelser 

 Tjenesterejser  
 Resultatstyring og personaleudvikling 

 Forberedelse af lønninger/godtgørelser 

 Trivsel, sociale aktiviteter 

 
Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Bistand med tilrettelæggelsen af 

udvælgelsesprocedurer/ansættelsessamtaler; administrative anliggender vedrørende fastlæggelse af 

personlige rettigheder, arbejdsforhold, trivsel og intern mobilitet; bistand med forvaltningen af HR-
politikker (forberedelse af briefinger, gennemførelse af HR-processer/-tjenester, udarbejdelse af 

kontraktudkast); forberedelse af HR-statistikker (f.eks. medarbejdersammensætning).  
 

Erfaring på området for menneskelige ressourcer er påkrævet. Til udførelse af disse arbejdsopgaver 
kræves evnen til at yde administrativ og teknisk støtte samt et meget godt kendskab til Office 

software.  
 

b) Økonomi 
Levering/verifikation af finansielle tjenester i forbindelse med 

 Bogholderi 

 Likviditet 

 Indkøb 

 Leverandørstyring 

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Udførelse af finansielle transaktioner (behandling og 

godkendelse af betalinger og godtgørelser, forberedelse af forpligtelser, indkøbsordrer, økonomisk 
planlægning og indberetning), håndtering af finansielle konti (leverandørbetalinger, bankoverførsler 

og årsregnskab), gennemførelse af budgettransaktioner (godkendelse af transaktioner/overførsler), 
forberedelse af, og opfølgning på, udbudsprocedurer og indkaldelser af interessetilkendegivelser 

(kontraktudkast), gennemførelse af administrative opgaver i forbindelse med aktiver (modtagelse af 

varer, lagerstyring). 

Erfaring inden for finans er påkrævet. Til udførelse af disse opgaver kræves evnen til at yde 
administrativ og teknisk støtte samt et meget godt kendskab til Office software. 

c) IT-design  

 Udvikling af software 

 Forretningsanalyse 

 Kvalitetskontrol (testning) 

 Hardwarestyring  

 
Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Produktion af dokumentation til forretningsanalyse og 

projektleverancer (projekteringsopgaver, definition af funktionelle krav, SRS, testscenarier, osv.), 
ydelse af teknisk ekspertise inden for systemvedligeholdelse og -opgradering; ydelse af teknisk 

ekspertise til udvikling eller konfiguration af software og de mest almindelige ERP'er, ydelse af 

teknisk ekspertise til hardwarestyring, ydelse af teknisk ekspertise til styring af it-arkitektur. 

Erfaring på de angivne områder erpåkrævet. Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves evnen til 
at yde administrativ og teknisk støtte samt et meget godt kendskab til Office software. 

d) Kommunikation  

Støtte til virksomhedens generelle kommunikationsstrategi i relation til udvikling og produktion af 

indhold. 

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Tilrettelæggelse af virksomhedsarrangementer/-møder, 
håndtering af relationer med pressen, kommunikationsbureauer og kunder, udvikling af indhold 

(substans og aspekter) tilonline og trykte kommunikationsmaterialer, udarbejdelse af udkast (taler, 
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artikler, nyhedsbreve, pressemeddelelser), audiovisuelle funktioner, herunder videooptagelser, 

fotografer, lydfunktioner og teknisk viden om webcasts. 

Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves erfaring inden for kommunikationsaktiviteter og 

udarbejdelse af udkast, samt meget gode færdigheder i mundtlig præsentation. 

e) Projektgennemførelse 

Støtte til projekt-/programstyring, assisterende projektleder. 

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Bistand inden for projektledelse (produktion af 

projektdokumentation, såsom planlægning eller rapporter), bistand inden for kvalitets- og 
ressourceovervågning, risikostyring, bistand i forbindelse med definition og gennemførelse af 

projekter samt koordinering af interessenter, deltagelse i funktionelle arbejdsgrupper. 

Til udførelse af disse opgaver kræves et godt kendskab til standarder og metoder for projektledelse, 
evnen til at yde administrativ og teknisk støtte samt et meget godt kendskab til Office software, 

navnlig erfaring i anvendelse af projektledelsesværktøjer. 

f) Sproglig (korrekturlæsning) 

Korrekturlæsning af tekster med henblik på sprog og typografi. 

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Revision af tekster og udtryk i KHIM's databaser og online-

værktøjer, primært på ES, EN, FR, DE og IT (grammatik, tegnsætning og stavning). 

Til udførelse af disse opgaver kræves meget gode sproglige færdigheder (C2) på mindst ét af 
KHIM's fem arbejdssprog, og gode sproglige færdigheder (C1) på yderligere ét af KHIM's fem 

arbejdssprog. Evnen til at yde administrativ og teknisk støtte samt et meget godt kendskab til Office 
software erpåkrævet. 

g) g) Administrativ/teknisk assistance 

At yde support i bred forstand inden for alle KHIM´s arbejdsområder 

 

Arbejdsopgaverne kan bl.a. være varetagelse af betalinger, opkrævning og tilbagebetaling af 
administrative gebyrer, administrering af brugerkonti, arrangering af møder, arrangementer og 

rejser, aktiviteter relateret til opretholdelse af registret, yde information til brugerne og administrere 

klager, indsætte data i de korrekte databaser, implementere rapporterings- og statistikværktøjer, 
deltagelse i aktiviteter relateret til ISO-certificeringer; især vedligeholdelse af kvalitetsværktøjer samt 

opdatering af scorecard-indikatorer samt data. 

Et bredt kendskab til support-relaterede opgaver er påkrævet, især tekniske opgaver relateret til 
varemærke- og designregistrering, kontakt med brugere og kvalitetsanliggender. Disse opgaver 

kræver, at man kan yde administrativ og teknisk support, samt et godt kendskab til Office software. 

 

Rådgiver/specialist 
 

Den kontraktansatte vil, under tilsyn af en tjenestemand eller midlertidigt ansat, udføre 

rådgivende/specialiserede og tekniske opgaver til støtte for konceptmæssige og/eller analytiske og/eller 
ledelsesmæssige funktioner inden for kontorets støtteområder.  
 
Krævede profiler: 

 
a) Jura 

Juridisk bistand og ekspertise inden for f.eks. personalevedtægten, offentlige indkøb, aktindsigt i 

dokumenter, databeskyttelse, institutionelle anliggender osv. 
 

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Juridisk rådgivning om almindelige EU-retsregler; juridisk 
bistand i retlige anliggender vedrørende EU's personale, herunder forberedelse af søgsmål ved 

domstolene, juridisk bistand i anliggender vedrørende indkøb, juridisk bistand i forbindelse med 

aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse. 
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Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves erfaring som advokat inden for det specificerede 

område og et meget godt kendskab til EU's regelsæt.  

 

b) Program/Ledende projektstyring 

Ydelse af ekspertise, værktøjer og metoder, der kan sikre en vellykket gennemførelse af 
projekter/programmer, levering af nye produkter eller tjenester med passende kvalitetsniveauer, til 

tiden og inden for budgettet, i overensstemmelse med projekt-/programplanen. Indsatsområdet vil 
primært, men ikke nødvendigvis, være begrænset til informationsteknologi og kvalitet. 

Arbejdsopgaverne vedrører håndtering af alle faser af projektforløbet, herunder programmering af 

nye aktiviteter, projektidentifikation og -formulering, styring, overvågning og evaluering af 
gennemførelsen heraf.  

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Definition og gennemførelse af projekter eller programmer, 

styring af projekt- eller programressourcer, forretningsanalyse af krav, planlægning og udførelse i 

henhold til regler og finansielle rammer, koordinering af interessenter, kvalitets-, resultat- og 
risikostyring, vurdering af projekteffektivitet og forslag til nye initiativer. 

Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves ledelsesevner, erfaring med håndtering af mange 

forskellige parter samt fremragende kommunikations- og rapporteringsfærdigheder. Certificering i 
projektledelse vil være en fordel. Meget godt kendskab til Office software, herunder eventuelt 

projektledelsesværktøjer, erpåkrævet. 

c) Internationalt samarbejde og eksterne relationer  
Rådgivning om udvikling og gennemførelse af bistandsprogrammer eller samarbejdsinitiativer, som 
KHIM iværksætter i international sammenhæng. 

Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Samarbejdsaktiviteter i og uden for EU, rolle som rådgiver 

og/eller forbindelsesofficer inden for rammerne af institutionelle forbindelser med organisationer, 
såsom Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) eller Den Europæiske 

Patentmyndighed (EPO), eller enhver national eller regional myndighed for intellektuel ejendomsret, 
opbygning af synergier og udvikling af fælles redskaber mellem nationale myndigheder og KHIM. 

Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves evne til at arbejde i et internationalt/multikulturelt 

miljø, en hurtig selvstartende personlighed og erfaring med teamwork samt en forståelse af behov, 

mål og begrænsninger inden for andre faggrupper og funktioner. I betragtning af de mange 
forskellige mulige partnere er evnen til at tale, skrive og læse engelsk flydende (niveau 

C1)påkrævet. 

d) Observationsorgan/akademi 
Rådgivning og analyse, udvikling og formidling af uddannelse, etablering, udvikling og overvågning 

af netværk. 

Som eksempel kan nævnes følgende arbejdsopgaver: Udførelse af aktiviteter i et 
internationalt/multikulturelt miljø - indsamling, analyse, rapportering og videregivelse af data om 

brede geografiske områder, vejledning, undervisning, afholdelse af konferencer, udvikling af 

læringsværktøjer om emner (vedrørende økonomi, EU-ret, osv.), der finder anvendelse på 
intellektuel ejendomsret, uddannelse af undervisere i emner vedrørende intellektuel ejendomsret, 

udvikling af oplysningskampagner, udarbejdelse af rapporter og publikationer, vejledning om 
kundeadfærd og dermed beslægtede økonomiske aspekter, oprettelse, udvikling og fremme af 

netværk af interessenter (brugere, eksperter, akademikere, universiteter, civilsamfund, nationale 
myndigheder, osv.) samt udvikling af programmer for bistand til tredjelande. 

Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves evnen til at arbejde i et internationalt/multikulturelt 

miljø og erfaring med oprettelse og koordinering af ekspertnetværk. For observationsorganet er et 

meget godt kendskab til emner vedrørende intellektuel ejendomsret nødvendigt, navnlig omkring 
håndhævelse og overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. For akademiet er erfaring med 

udformning af uddannelsesforløb, læringsaktiviteter og uddannelse af undervisere ("train the 
trainer") et værdifuldt aktiv. 
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e) It-ekspert 

Analyse, udvikling og evaluering af komplekse systemer, levering af ekspertise til integration af 
specifik software eller ERP'er i komplekse miljøer. 

 
Arbejdsopgaverne kan f.eks. omfatte: Vejledning af projekt- og programledere i relation til alle 

aspekter af projektteknologi, viden om og gennemførelse af "bedste praksis" og 
innovationsprogrammer inden for informationsteknologi i virksomheder, levering af teknisk 

ekspertise til at reducere kompleksiteten i it-infrastruktur og bedre håndtering af teknologier, 

udformning/gennemførelse af aktiviteter rettet mod systemopgradering, herunder 
sikkerhedsspørgsmål. Levering af it-løsninger. 

Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves færdigheder i systemrådgivning inden for it eller 

tilsvarende. 

f) Ekspert i menneskelige ressourcer 
Rådgivning omkring og analyse af specifikke HR-forhold, udformning af udkast til politikdokumenter 

og håndtering af relationerne til lokale interessenter. 
Som eksempel kan nævnes følgende arbejdsopgaver: Udformning af retningslinjer og værktøjer om 

HR-praksis, deltagelse i udvælgelsesforløb, relationer til lokale interessenter (lokale myndigheder, 

skoler, offentlig transport, osv.), koordinering af sociale aktiviteter. 
 

Til udførelse af disse arbejdsopgaver kræves erfaring i specialiserede HR-anliggender 
(ansættelsesteknikker, personalevedtægter, resultatstyring, personaleplanlægning, 

organisationsudvikling, osv.). Ligeledes er profiler med et meget godt kendskab til den spanske 
forvaltning og lokale spanske myndigheder relevante. 
 

III. ADGANGSBETINGELSER 
 

EU-institutionerne og -agenturerne fører en ligestillingspolitik og godkender ansøgninger uden 

hensyntagen til race eller etnisk tilhørsforhold, filosofisk eller religiøs overbevisning, alder eller handicap, 
køn eller seksuel orientering, civilstand eller familiemæssige forhold. 

Det er en forudsætning for at blive kontraktansat, at følgende betingelser er opfyldt ved fristen for 

onlineansøgning. Ansøgere vil blive bedt om at fremlægge relevant dokumentation, når/hvis de indbydes 
til at deltage i en prøve i ræsonnementsevne, en kompetenceprøve og en samtale. Såfremt det på et 

hvilket som helst trin i proceduren konstateres, at de afgivne oplysninger er urigtige, vil ansøgeren blive 
udelukket, og dennes navn blive slettet fra databasen. 

 

A. Almindelige betingelser 

(a) Ansøgerne skal være statsborgere i et af Den Europæiske Unions medlemsstater. 

(b) Ansøgerne skal være i besiddelse af deres borgerlige rettigheder. 

(c) Ansøgerne skal have opfyldt deres forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt. 

(d) Ansøgerne skal opfylde de karakteristika, der krævesfor at bestride det pågældende arbejde. 

(e) Ansøgerne skal være fysisk egnet til at udføre arbejdet. 

B. Særlige minimumsbetingelser (pr. sidste dato for indgivelse af ansøgninger) - 

Uddannelse/Erfaring 

 

 

Ansættelsesgruppe III: Administrativ assistent 

Et bevis for uddannelse på postgymnasialt niveau afsluttet med et officielt anerkendt eksamensbevis samt 

et års relevant erhvervserfaring i forbindelse med de arbejdsopgaver, der vedrører Ansættelsesgruppe III-

profilen som beskrevet i afsnit II,   
eller 

et bevis for uddannelse på gymnasialt niveau afsluttet med et eksamensbevis, der giver adgang til 
videregående uddannelse samt fire års relevant erhvervserfaring i forbindelse med de arbejdsopgaver, der 

vedrører Ansættelsesgruppe III-profilen, som ansøgeren ansøger om, som beskrevet i afsnit II.  
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Ansættelsesgruppe IV: Rådgiver/Specialist  

En uddannelse svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed dokumenteret ved et 

officielt anerkendt eksamensbevis,  
og  
mindst tre års relevant erhvervserfaring i forbindelse med de arbejdsopgaver, der vedrører den 
Ansættelsesgruppe IV-profil, som ansøgeren ansøger om, som beskrevet i afsnit II.  

På datoen for udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger skal eksamensbeviser erhvervet uden for Den 

Europæiske Union være godkendt af en medlemsstats kompetente myndighed. 
C. Sprogkundskaber 

 

a) Sprog 1 (L1) 

og  
 

b) Sprog 2 (L2) 
 

 

Hovedsprog: indgående kendskab (niveau C1)
3
 til et af Den Europæiske Unions 

24 officielle sprog
4
 

 

Tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til et af KHIM's fem arbejdssprog (spansk, 

engelsk, fransk, tysk eller italiensk); sprog 2 må ikke være det samme som sprog 
1 ovenfor. 

 
I overensstemmelse med EU-domstolens dom (Store Afdeling) i sag C-566/10 P, 

Kommissionen mod Den Italienske Republik, er EU-institutionerne forpligtet til at 
begrunde denne udvælgelsesprocedures begrænsning af valget af sprog 2 til et 

begrænset antal officielle EU-sprog.  
 
Ansøgerne gøres derfor hermed opmærksom på, at rækken af sprog, der kan 

vælges som sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure, er blevet 
fastlagt ud fra tjenestens interesse, idet alle nyansatte umiddelbart skal kunne 

indgå i det daglige arbejde og være i stand til at kommunikere effektivt. Ellers er 

der stor risiko for, at institutionerne ikke fungerer effektivt.  
 

Gennem Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemærker, som ændret og kodificeret ved Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 

af 26. februar 2009 om EF-varemærker, oprettedes Kontoret for Harmonisering i 
Det Indre Marked (Varemærker og design), som teknisk set er uafhængigt, og 

som har juridisk, administrativ og finansiel selvstændighed.  
 
I henhold til denne forordnings artikel 119, stk. 2, fastlægges 

Harmoniseringskontorets særlige sprogordninger: Kontorets sprog er spansk, 
engelsk, fransk, tysk og italiensk.  
 

Artikel 97 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-
varemærker og EF-design bekræfter ligeledes disse sprog som 

sagsbehandlingssprog vedKHIM.  
 

Ansøgere skal derfor notere sig, at de sprog, der i denne udvælgelsesprøve kan 
vælges som andet sprog, er fastsat i overensstemmelse med disse forordninger 

og dermed i tjenestens interesse.  
 
Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere aflægge prøven på deres andet 

sprog, som skal være ét af følgende fem sprog: ES/EN/FR/DE/IT.  
 

                                                           
3
 Jf. evalueringsskalaen på Europass' websted på følgende link: http://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/european-

language-levels-cefr. 

4
 Den Europæiske Unions officielle sprog er: bulgarsk (BG), kroatisk (HR), tjekkisk CS), dansk (DA), hollandsk (NL), tysk (DE), græsk 

(EL), engelsk (EN), estisk (ET), finsk (FI), fransk (FR), irsk (GA), ungarsk (HU), italiensk (IT), lettisk (LV), litauisk (LT), maltesisk (MT), 

polsk (PL), portugisisk (PT), rumænsk (RO), slovakisk (SK), slovensk (SL), spansk (ES), svensk (SV).  

http://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/european-language-levels-cefr
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Desuden vil KHIM ud fra en vurdering af behovene i forbindelse med den enkelte 

stilling bedømme ansøgernes evne til umiddelbart at indgå i et sprogligt miljø 
svarende til de rammer, hvor de vil skulle arbejde, og altid inden for KHIM's fem 

arbejdssprog (ES/EN/FR/DE/IT). 
 

 

Ansøgere vil ikke kunne ændre deres valg af sprog efter at onlineansøgningen er valideret. 

 

IV. VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR UDVÆLGELSESPROCEDUREN 

 

Den omtrentlige tidsplan for proceduren vil være som følger: 

 Vejledende dato 

Registrering i database gennem EPSO-konto 

Onlineansøgning 7. juli 2014 – 8. august2014  

Udvælgelse til potential ansættelsesfase 

Overvågede prøver i ræsonnementsevner, 

kompetenceprøve og samtale 

Afhængigt af, hvornår der bliver stillinger ledige i 

KHIM 

 

V. REGISTRERING I DATABASE 
 
Ansøgerne vil blive opfordret til at tilkendegive deres interesse for en af de profiler og 

ansættelsesgrupper, der er beskrevet under afsnit II. Registreringerne vil kun være mulige gennem en 

EPSO-konto og inden for den under afsnit IV angivne periode. Alle ansøgere, der besvarer indkaldelsen, 
vil blive registreret i databasen, som vil være gyldig i ét år med mulighed for forlængelse. 
 

VI. UDVÆLGELSE MED HENBLIK PÅ EVENTUEL ANSÆTTELSE 
 

KHIM vil i takt med, at der opstår ledige stillinger, søge efter ansøgere i puljen over registrerede 
ansøgere i henhold til deres cv og svar på "talent screener"-spørgsmålene i forbindelse med 

ansøgningsproceduren, og kan oprette en kortliste over ansøgere pr. eventuel ansættelse. KHIM vil 

indkalde forhåndsudvalgte ansøgere, der er registreret i databasen, og som bedst opfylder de 
pågældende stillingskrav (kortlisten), til at deltage i prøver i ræsonnementsevne, en kompetencetest og 

en ansættelsessamtale.5 Svarene under fanebladene "Talent screener" vil ikke blive anvendt til at 
indplacere eller udelukke ansøgere, men derimod som supplerende oplysninger, der skal fastlægge, om 

der er overensstemmelse mellem stillingskravene og ansøgernes kvalifikationer og erfaring. Ansøgere kan 
på grundlag af prøverne og samtalen få tilbud om ansættelse. Kontrakten vil blive udformet i 

overensstemmelse med artikel 3, litra a)6 i CEOS.  
 
NB. Såfremt du udvælges til mulig ansættelse, vil du blive bedt om at medbringe den 

relevante dokumentation for de oplysninger, du har afgivet i dit onlineansøgningsskema. 
Hvis det viser sig, at de oplysninger, du har afgivet, er urigtige, vil du blive udelukket fra 

udvælgelsesproceduren (og dit navn vil blive fjernet fra databasen). 
 
 

                                                           
5
 Prøver og ansættelsessamtale forventes afholdt i KHIM's lokaler i Alicante. KHIM dækker en del af ansøgernes 

rejseudgifter i henhold til de gældende godtgørelsesbestemmelser, som findes på følgendewebsted: 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
 
6 I medfør af artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (CEOS) og i medfør 
af de betingelser, der er fastlagt af CEOS og institutionens eller agenturets almindelige 
gennemførelsesbestemmelser. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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1. PRØVER I RÆSONNEMENTSEVNE 

 
Prøverne i ræsonnementsevne vil bestå af en række delprøver, der skal måle ansøgerens 

ræsonnementsevner, som beskrevet i tabellen nedenfor. Prøverne i ræsonnementsevne vil være 
computerbaserede. Ansøgerne vil aflægge disse prøver på deres andet sprog. 
 
 

 
Prøveform 

 

Afsat 
tid til 

prøve 

Sprog 
ved 

prøve  

Maks. 
antal 

point  

Krævet 
antal 

mindstepoint 

Ansættelses
gruppe III 

Ansættelsesgruppe IV 

Del- 
prøve 

a) 

Verbale 
ræsonnements

evner 

(multiple 
choice-

prøve) 

 

18 

minut

ter 

Ansø-

gers 

andet 

sprog  

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Del- 
prøve 

b) 

Numerisk 
ræsonnements

evner 
(multiple 

choice-
prøve) 

 

10 

minut

ter 

Ansø-

gers 

andet 

sprog  

(L2) 

 

5 

 Det 

samlede 

pointtal for 

prøve b og c 

er 8/15 

Det samlede pointtal for 

prøve b og c er 9/15 

Del-

prøve 
c) 

Abstrakt 

ræsonnement 
evner 

(multiple 

choice-
prøve) 

 

10 

minut

ter 

Ansø-

gers 

andet 

sprog  

(L2) 

 

10 

 
Prøverne forventes afholdt i KHIM's lokaler i Alicante.  
 

 
2. KOMPETENCEPRØVE  

 
Ansøgerne aflægger en kompetenceprøve med henblik på at vurdere deres viden på det valgte felt. 

Ansøgere skal aflægge denne prøve på et af KHIM's fem arbejdssprog, som defineret afKHIM, i 

overensstemmelse med den krævede specifikke jobprofil. Prøven kan være computerbaseret eller 
papirbaseret, eller den kan være en praktisk prøve.    

 
 

Prøveform 
Afsat tid til 

prøven 

Sprog 

ved 
prøve  

Maksimalt antal 

point  

Krævet 

antal 
mindstepoint  

Prøve på det 

valgte område 
 

45 
minutter 

ES eller EN eller FR 

eller DE eller IT   
 

50 

 

25 

 

Kompetenceprøven forventes afholdt i KHIM's lokaler i Alicante.  
 

 
3. SAMTALE  

 

Under samtalen vil ansøgerens generelle evner og kompetencer på det relevante område blive afprøvet. 

Samtalen vil blive afholdt på et af KHIM's fem arbejdssprog. Samtalen forventes afholdt i KHIM's lokaler i 

Alicante. 

 

Ansøgere, der har opnået det krævede antal mindstepoint i alle prøver, og som samlet har opnået de 

bedste resultater, kan blive tilbudt en kontrakt. 
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VII. FREMGANGSMÅDER VED REVURDERING/APPELPROCEDURER 

 

1. FREMGANGSMÅDE VED APPEL 
 

Hvis du på et eller andet tidspunkt under udvælgelsesproceduren mener, at der er sket en fejl, eller at 
KHIM har optrådt urimeligt eller ikke har overholdt bestemmelserne for denne udvælgelsesprocedure, og 

at dine interesser derfor er blevet tilsidesat, er der mulighed for at benytte en af følgende 

appelprocedurer i den i tabellen nedenfor nævnte rækkefølge: 
 

Procedure Kontaktpunkt Frist 

1. Anmodning om revurdering  Pr. e-mail til KHIM 
contractagentselection@oami.eur

opa.eu 

10 kalenderdage 

2. Indgivelse af en administrativ 
klage på grundlag af artikel 90, 

stk. 2, i vedtægten for 
tjenestemænd i Den Europæiske 

Union7. 
 

Enten pr. post til: 
OHIM 

Avenida de Europa, 4 
E-03002 Alicante 

Spanien 

Eller pr. e-mail til   
contractagentselection@oami.eur

opa.eu 

3 måneder 

Efter trin 2 ovenfor (trin 1 er fakultativt) er der følgende muligheder: 
3. Ved udtrykkelig eller stiltiende 

afvisning af din klage (efter 
udløbet af en periode på fire 

måneder fra den dato, hvor 

klagen (trin 2) blev indgivet), kan 
du anlægge sag på grundlag af 

artikel 270 i traktaten om Den 
Europæiske Unions 

funktionsmåde og artikel 91 i 
tjenestemandsvedtægten8 
 

EU-Personaleretten 

Rue du Fort Niedergrünewald 
2925 Luxembourg 

 

3 måneder 

 
Som alle andre borgere i Den Europæiske Union kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand: 

 

Den Europæiske Ombudsmand 
1 avenue du Président Robert Schuman 

CS 30403 
F – 67001 Strasbourg Cedex 

FRANKRIG
9
 

2. ANMODNINGER OM KORRIGERENDE FORANSTALTNINGER 
 

I tilfælde af, at tekniske problemer forhindrer kandidaten i at registrere, skal EPSO informeres med det 
samme, på samme dag, via online-formularen på EPSO´s webside. 

                                                           
7 I det medfølgende brev angives følgende under ref.: udvælgelsesprocedurens referencenummer, ansøgernummer og "Klage i 
henhold til artikel 90, stk. 2". 
8 På EU-Personalerettens websted http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230 oplyses det, hvordan en sag anlægges, og hvordan 
fristen fastsættes. 
9 Der gøres opmærksom på, at en klage til Ombudsmanden ikke har opsættende virkning for den frist, der ifølge 

tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, og artikel 91 gælder for indgivelse af klager eller sagsanlæg ved EU-Personaleretten på 

grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Tilsvarende understreges det, at inden der indgives 

en klage til Ombudsmanden, skal de fornødne administrative henvendelser være rettet til de berørte institutioner og organer, jf. 

artikel 2, stk. 4, i de almindelige betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv. En fuld beskrivelse af proceduren findes på: 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/da/default.htm. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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For så vidt angår indholdet af prøven i ræsonnementsevne og/eller kompetenceprøven, skal anmodninger 
om korrigerende foranstaltninger indgives så hurtigt som muligt, senest 10 kalenderdage efter 

datoen for din prøve pr. e-mail til contractagentselection@oami.europa.eu.  

Anmodningen skal indeholde ansøgernummer, oplysninger, der gør det muligt at identificere karakteren 
af den påståede fejl samt begrundelserne for, hvorfor ansøgeren finder, at en revurdering er nødvendig. 

Anmodninger, der indgives efter fristens udløb, eller som ikke klart angiver den påståede 

fejl, vil ikke kunne behandles. 

 

VIII. MEDDELELSE 

For alle faser af proceduren skal henvendelser ske pr. e-mail til KHIM 
contractagentselection@oami.europa.eu. KHIM's fem arbejdssprog (spansk, engelsk, fransk, tysk og 

italiensk) vil blive benyttet til indkaldelserne til udvælgelsesprøverne og samtalen, samt til 

korrespondance mellem ansøgerne og KHIM. 

KHIM henvender sig under udvælgelsesfasen før en eventuel ansættelse (kapitel VI i denne indkaldelse 

af interessetilkendegivelser) til ansøgerne via den e-mailadresse, der er anført i deres EPSO-konto. Det er 

ansøgernes eget ansvar løbende at gå ind i deres e-mailindbakke for at holde øje med oplysninger, der 
vedrører deres ansøgning. 

 

 

IX. UDELUKKELSE I FORBINDELSE MED ANSØGNING 
 

 
EPSO og KHIM gør en stor indsats for at sikre, at princippet om ligebehandling bliver overholdt. Hvis 

EPSO eller KHIM således på et eller andet tidspunkt konstaterer, at du har oprettet mere end én EPSO-

konto, at du har indgivet mere end én ansøgning til denne udvælgelsesprocedure, eller, at du har afgivet 
urigtige oplysninger, vil du blive udelukket. 
 
Enhver form for svig eller forsøg på svig vil kunne retsforfølges. Vi vil gerne understrege, at kun 

personer, der udviser den højst mulige integritet, vil kunne ansættes af institutionerne/agenturerne. 
 

 

X. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER  
 

(a) Forhold, der er kendt på ansøgningstidspunktet 

1. Hvis du har et handicap eller har særlige problemer, der vil kunne vanskeliggøre din deltagelse 
i prøverne eller samtalen, skal du sætte kryds i det relevante felt i onlineansøgningsskemaet 

og angive, hvilke forholdsregler, du mener, der bør træffes for at lette din deltagelse i 

prøverne eller samtalen. Du skal ligeledes angive nummeret på denne 
udvælgelsesprocedure og dit ansøgernummer. 

2. Som dokumentation for et handicap bør du hurtigst muligt efter validering af 
onlineansøgningen fremsende enten en lægeerklæring eller en attest fra en anerkendt 

myndighed (alt afhængig af tilfældet). Efter en gennemgang af den fremsendte 

dokumentation kan der afhængigt af den konkrete situation tages særlige forholdsregler, som 
i videst muligt omfang imødekommer de anmodninger, der vurderes at være begrundede. 
Anmodninger og dokumentation sendes 
enten pr. e-mail til: contractagentselection@oami.europa.eu 
eller pr. post til: 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03002 Alicante 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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Spanien 

 
 

(b) Forhold, der er indtruffet efter ansøgningstidspunktet 

1. Hvis de forhold, der omtales ovenfor, først indtræffer efter fristen for onlineansøgningen, skal 
det så hurtigt som muligt meddeles til KHIM. Giv i så tilfælde skriftlig besked om, hvilke 

forholdsregler, der efter din vurdering er nødvendige. 
2. De relevante dokumenter sendesenten pr. e-mail til: contractagentselection@oami.europa.eu 

eller pr. post til: 

OHIM 

Resources Department 
(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 
E-03002 Alicante 

Spanien 

 

 

XI. HVORDAN SØGER MAN, OG HVAD ER FRISTEN 
 

Ansøgning skal ske online. Fremgangsmåden er beskrevet på EPSO's websted 

(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), især i vejledningen om onlineansøgning. 
Ansøgningsskemaet skal udfyldes på spansk, engelsk, fransk, tysk eller italiensk. 
 

Du kan kun ansøge inden for én ansættelsesgruppe og én profil.  
 

Du bærer selv det fulde ansvar for, at din onlineansøgning afsluttes inden for den fastsatte frist. Vi anbefaler, 
at du ikke venter med at søge til sidste øjeblik. Du risikerer nemlig at skulle gentage ansøgningen på grund 

af stor trafik på linjerne eller eventuelle problemer med internetforbindelsen, og dette er ikke længere muligt, 
når fristen er udløbet. 

Når ansøgningen er valideret, kan den ikke længere ændres, da de fremsendte oplysninger straks 

behandles af KHIM, i samarbejde med EPSO, med henblik på udvælgelsesprocedurens tilrettelæggelse. 

 

ANSØGNINGSFRIST (inkl. validering): 

8.8. 2014 kl. 12.00 (middag), Bruxelles-tid. 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

