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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING 
VOOR ARBEIDSCONTRACTANTEN 

 
Functiegroep III: administratief assistent  

Functiegroep IV: adviseur/specialist  
 

VOOR EEN CONTRACT BIJ HET BHIM, ALICANTE, SPANJE  
 

OHIM/CAST/10/2014 
 

 

I. INLEIDING 
 

Het  Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) lanceert een selectieprocedure om een 

databank van kandidaat-arbeidscontractanten op te stellen . De selectieprocedure wordt technisch 
ondersteund door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). 

 
 De databank zal uitsluitend gebruikt worden door het BHIM voor het vullen van vacatures in Alicante, 

Spanje. 
 

 Succesvolle kandidaten zullen  worden gerekruteerd overeenkomstig de procedure  zoals beschreven in 

sectie VI van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.  
 

De arbeidsvoorwaarden  voor deze personeelsleden  zijn die vastgelegd in de Regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) 1 , waarbij de 

arbeidsvoorwaarden  voor arbeidscontractanten  vastgelegd zijn in artikel 3a . 

 
De selectieprocedures voor arbeidscontractanten trekken doorgaans een groot aantal 

hooggekwalificeerde kandidaten aan, van wie velen de procedure met succes doorlopen. De kandidaten 
moeten zich er derhalve van bewust zijn dat het aantal personen in de databank aanzienlijk hoger kan 

liggen dan het aantal personen dat het Bureau werft.  

 
Kandidaten mogen slechts  voor één functiegroep en één profiel solliciteren.  

  
Kandidaten die meer dan één sollicitatie indienen, worden uitgesloten. 

 
De posities voorzien in de behoeften van het Bureau  voor de periode 2014-2018. De contracten worden 

in eerste instantie voor maximaal vijf jaar gesloten en kunnen maximaal één keer worden verlengd voor 

bepaalde duur (maximaal vijf jaar).  
 

II. AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN2  
 

                                                           
1 Zie Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) 

nr. 723/2004 (PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1) en zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en 
de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15). 

2 Dit is een vereenvoudigde versie van de algemene profielen die bij het sluiten van contracten worden gebruikt. Dit wordt alleen 
voor informatiedoeleinden genoemd en heeft geen rechtsgeldigheid. 
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FG III – Administratief assistent  

 
De arbeidscontractant zal onder toezicht van een functionaris of een tijdelijk personeelslid technische 

taken verrichten, waaronder het opstellen, samenstellen, verwerken en controleren van gegevens, het 
behandelen van dossiers en het voorbereiden van vergaderingen en evenementen in de ondersteunende  

werkgebieden van het Bureau.  

 
Gezochte profielen: 

 
a)  Personeelsadministratie 

Het verrichten van HR-diensten op het gebied van: 
 personeelsrechten;  

 werving; 

 missies; 

 prestatiebeheer en de ontwikkeling van personeelsleden; 

 het voorbereiden van salarissen en toelagen; 

 welzijn en sociale activiteiten. 

 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: ondersteuning bieden bij selectieprocedures en 

sollicitatiegesprekken; het verrichten van administratieve taken inzake de vaststelling van individuele 
rechten, arbeidsvoorwaarden, welzijn en interne mobiliteit; ondersteuning bieden bij het beheer van 

het HR-beleid (briefings voorbereiden, uitvoering geven aan HR-processen en -diensten, contracten 
opstellen), en: HR-statistieken opstellen (bijvoorbeeld over de personeelssamenstelling).  

 

Ervaring op HR-gebied is vereist. Om deze taken te kunnen verrichten moeten kandidaten 
administratieve en technische ondersteuning kunnen bieden en over zeer goede kennis beschikken 

van de software gebruikt op het Bureau .  

 

b) Financiën 

De verrichting en controle van financiële diensten op het gebied van: 
 accounts ; 

 kasbeheer; 

 aanbestedingen; 

 leveranciersbeheer. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: het verrichten van financiële taken (betalingen en 
vergoedingen verwerken en valideren, het opstellen van vastleggingen, inkooporders, financiële 

planning en verslaggeving); rekeningbeheer (betalingen aan leveranciers, bankoverschrijvingen en 

jaarrekeningen); het uitvoeren van begrotingswerkzaamheden (verificatie van 
transacties/overschrijvingen); de voorbereiding en follow-up van aanbestedingsverzoeken en 

oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling (contracten opstellen); het verrichten van 
administratieve taken in verband met activa (goederenontvangst, voorraadbeheer). 

Ervaring op financieel gebied is vereist. Om deze taken te kunnen verrichten moeten kandidaten 

administratieve en technische ondersteuning kunnen bieden en over zeer goede kennis beschikken 
van de software gebruikt op het Bureau . 

c)  IT-ontwerper  

 softwareontwikkeling; 

 bedrijfsanalyse; 

 kwaliteitscontrole (tests); 

 hardwarebeheer.  
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Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: de opstelling van documenten voor de 
bedrijfsanalyse en de vaststelling van de te leveren prestaties (projectvoorstellen, vereisten op hoog 

niveau, SRS, testscenario's, enz.), technisch advies uitbrengen over het onderhoud en verbeteren 
van systemen; technisch advies uitbrengen over de ontwikkeling of configuratie van software en de 

meest gebruikte ERP's; technisch advies uitbrengen over hardwarebeheer; technisch advies 

uitbrengen over het beheer van de IT-architectuur. 

Ervaring op de gespecificeerde gebieden is vereist. Om deze taken te kunnen verrichten moeten 

kandidaten administratieve en technische ondersteuning kunnen bieden en over zeer goede kennis 

beschikken van de software gebruikt op het Bureau . 

d) Communicatie 

Ondersteuning van de algemene bedrijfscommunicatiestrategie  aangaande de ontwikkeling en 

productie van inhoud. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: de organisatie van 

bedrijfsevenementen/vergaderingen; het beheren van de contacten met de media, 

communicatiebureaus en cliënten; het ontwikkelen van inhoud (inhoudelijk en qua vormgeving) van 
online en gedrukt communicatiemateriaal; het  opstellen van toespraken, artikelen, nieuwsbrieven 

en persberichten;  audiovisuele taken , waaronder: filmen, geluidsopnames maken, fotograferen en 
webcasting . 

Hierbij zijn ervaring op communicatiegebied, schrijfvaardigheid en gevorderde mondelinge 

presentatievaardigheden vereist. 

e) Projectuitvoering 

Ondersteuning van project- en programmabeheer, junior projectbeheerder. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: ondersteuning van het projectbeheer (de 

opstelling van projectdocumentatie, zoals planning en verslagen), ondersteuning bij het toezicht op 
de kwaliteit en de middelen, risicobeheer, ondersteuning bieden bij de vaststelling en uitvoering van 

projecten en bij de coördinatie van de belanghebbenden, deelnemen aan functionele werkgroepen. 

Hierbij is goede kennis van de normen en methoden op het gebied van projectbeheer vereist. Voorts 
moeten kandidaten administratieve en technische ondersteuning kunnen bieden en beschikken over 

zeer goede kennis van de software gebruikt op het Bureau (met name moeten zij ervaring hebben 

met het gebruik van projectbeheersinstrumenten). 

f) Taalkundige taken (proofreading) 

De correctie van teksten, zowel taalkundig als typografisch. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: herziening van teksten en boodschappen in BHIM-
databanken en online-instrumenten, voornamelijk in de talen ES, EN, FR, DE en IT (grammatica, 

interpunctie en spelling). 

Hierbij is een zeer goede beheersing (niveau C2) vereist van ten minste een van de vijf werktalen 

van het BHIM, alsmede een goede beheersing (C1) van een van de andere vijf werktalen van het 
BHIM. Om deze taken te kunnen verrichten moeten kandidaten administratieve en technische 

ondersteuning kunnen bieden en over zeer goede kennis beschikken van de software gebruikt op 
het Bureau.  

g) Uitvoerende/Technische ondersteuning 
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Verlenen van assistentie aan alle BHIM werkzaamheden op uiteenlopende werkgebieden. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: beheer van betaling, incasso en restitutie van 

administratieve toeslagen; beheer van gebruikersaccounts; organisatie van bijeenkomsten, 
evenementen en (zaken)reizen; takenbeheer aangaande onderhoud van het Register; verlenen van 

eerstehands informatie aan gebruikers en beheer van klachten; invoer van data in betreffende 
databanken; implementatie van statistische- en rapportage-instrumenten; deelnemen aan activiteiten 

inzake ISO certificatie, met name aangaande het beheer van kwaliteitsinstrumenten en het updaten 
van scorecard indicatoren en -data. 

Ervaring met een grote verscheidenheid aan ondersteunende werkgebieden is vereist, voornamelijk 

met technische taken aangaande merken- en modellenregistratie, contact met gebruikers en 

kwaliteitszaken. Om deze taken te kunnen verrichten moeten kandidaten administratieve en 
technische ondersteuning kunnen bieden en over zeer goede kennis beschikken van de software 

gebruikt op het Bureau. 

 
FG IV – Adviseur/Specialist 

 
Onder toezicht van een ambtenaar of een tijdelijke functionaris zal de arbeidscontractant adviserende, 

specialistische en technische taken uitvoeren ter ondersteuning van conceptuele en/of analytische en/of 

leidinggevende functies op ondersteunende terreinen van het Bureau.  
 

Gezochte profielen: 
 

a) Recht 
Bieden van juridisch advies en juridische deskundigheid op gebieden als het Statuut van de 

ambtenaren, openbare aanbestedingen , toegang tot documenten, gegevensbescherming, 

institutionele zaken, enz. 
 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: verlenen van juridisch advies over algemene EU-
wetgeving; verlenen van juridische bijstand in juridische aangelegenheden met betrekking tot 

personeel van de EU, met inbegrip van procesvoering bij de gerechten; verlenen van juridische 

bijstand bij aangelegenheden met betrekking tot aanbestedingen ; verlenen van juridische bijstand 
met betrekking tot toegang tot documenten en gegevensbescherming. 

Voor deze taken is ervaring als jurist op het genoemde gebied en een zeer goede kennis van het 

juridisch kader van de EU vereist.  

 
b) Programmamanagement/ senior projectmanagement 

Bieden van deskundigheid, instrumenten en methodologieën om projecten/programma's succesvol 
te realiseren: opleveren van nieuwe producten of diensten met het juiste kwaliteitsniveau, op tijd en 

binnen het budget, in overeenstemming met het projectplan/programmaplan. Het aandachtsgebied 

bestaat met name, maar niet  uitsluitend, uit informatietechnologie en kwaliteit. 

De taken hebben betrekking op het beheer van alle fasen van de projectcyclus, met inbegrip van het 

programmeren van nieuwe activiteiten, definiëren en formuleren van projecten, en het beheer van 

de implementatie, monitoring en evaluatie daarvan.  

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: definiëren en implementeren van projecten of 
programma's; beheer van de middelen van projecten of programma's; bedrijfsanalyse van 

behoeften; planning en uitvoering in overeenstemming met regels en financieel kader; coördinatie 
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van belanghebbenden; kwaliteits-, resultaat- en risicobeheer; beoordeling van doeltreffendheid van 

projecten en aanbevelen van nieuwe initiatieven. 

Voor deze taken zijn leiderschapscapaciteiten, ervaring met het leidinggeven aan meerdere partijen 
evenals uitstekende communicatieve en rapportagevaardigheden vereist. Diplomering op het gebied 

van projectmanagement is wenselijk. Zeer goede kennis van de software gebruikt op het Bureau 
met inbegrip van instrumenten voor projectmanagement is noodzakelijk. 

c) Internationale samenwerking en buitenlandse betrekkingen  

Verlenen van advies met betrekking tot ontwikkeling en implementatie van bijstandsprogramma's of 
samenwerkingsinitiatieven van het BHIM in een internationale context. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: samenwerkingsactiviteiten binnen en buiten de 

EU; adviserende en/of verbindende rol in het kader van institutionele betrekkingen met entiteiten 
zoals de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) of het Europees Octrooibureau 

(EOB), of nationale of regionale organen voor intellectuele eigendom; creëren van synergie en 

ontwikkelen van gemeenschappelijke instrumenten tussen nationale autoriteiten en het BHIM. 

Voor deze taken is het noodzakelijk om in een internationale/multiculturele omgeving te kunnen 
werken, snel zelfstandig initiatieven te nemen en ervaring te hebben met het werken in een team, 

evenals de behoeften, doelstellingen en beperkingen van betrokkenen in andere disciplines en 
functies te begrijpen. Gezien de diversiteit van mogelijke gesprekspartners is het noodzakelijk 

vloeiend Engels te kunnen spreken, schrijven en lezen (niveau C1). 

d) Waarnemingscentrum / Academy 
Verlenen van advies en uitvoeren van analyses, ontwikkelen en geven van trainingen, creëren, 

ontwikkelen en onderhouden van netwerken. 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: uitvoeren van activiteiten in een 
internationale/multiculturele omgeving - verzamelen, analyseren, rapporteren en verspreiden van 

gegevens in grote geografische gebieden; adviseren, opleiden, conferenties houden, online 

leermiddelen ontwikkelen over onderwerpen (gerelateerd aan economie, EU-recht, enz.) die 
betrekking hebben op de intellectuele eigendom; opleiden van trainers op het gebied van 

intellectuele eigendom; ontwikkelen van bewustmakingscampagnes; opstellen van verslagen en 
publicaties; adviseren over consumentengedrag en gerelateerde economische aspecten; creëren, 

ontwikkelen en faciliteren van netwerken van belanghebbenden (gebruikers, deskundigen, 

academici, universiteiten, maatschappelijk middenveld, nationale autoriteiten, enz.) en ontwikkelen 
van programma's voor het verlenen van bijstand aan derde landen. 

Voor deze taken is het noodzakelijk om te kunnen werken in een internationale/multiculturele 

omgeving en ervaring te hebben in het opzetten en coördineren van deskundigennetwerken. Voor 
het Waarnemingscentrum is een zeer goede kennis noodzakelijk van zaken die betrekking hebben op 

de intellectuele eigendom, in het bijzonder handhaving en schendingen van de intellectuele 
eigendom. Voor de Academy is ervaring met het ontwikkelen van opleidingen, leeractiviteiten en het 

opleiden van trainers een groot voordeel. 

 
e) Deskundige informatietechnologie 

Analyseren, ontwikkelen en evalueren van complexe systemen, deskundigheid verlenen voor 
integratie van specifieke software of ERP-software in complexe omgevingen. 

 

Het kan bijvoorbeeld om de volgende taken gaan: adviseren van project- en programmamanagers 
met betrekking tot alle aspecten van projecttechnologie; kennis en implementatie van “best 

practices”  en innovatieprogramma's op het gebied van bedrijfsinformatietechnologie; bieden van 
technische deskundigheid om de complexiteit van de IT-infrastructuur te verminderen en 
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technologieën beter te beheren; ontwerpen/implementeren van activiteiten met betrekking tot het 

upgraden van systemen met inbegrip van veiligheidskwesties; IT-oplossingen bieden. 

Voor deze taken zijn vaardigheden in de informatietechnologie of gelijkwaardig vereist. 

f) Deskundige human resources 

Verlenen van advies en uitvoeren van analyses met betrekking tot specifieke HR-zaken, opstellen van 

beleidsdocumenten en onderhouden van betrekkingen met plaatselijke belanghebbenden. 
De taken kunnen onder meer inhouden: opstellen van richtlijnen en instrumenten voor de HR-

praktijk; deelnemen aan selectieprocessen, betrekkingen met plaatselijke belanghebbenden 
(plaatselijke autoriteiten, scholen, openbaar vervoer, enz.); coördinatie van sociale activiteiten. 

 

Voor deze taken is ervaring vereist met gespecialiseerde HR-zaken (rekruteringstechnieken, Statuut 
van de ambtenaren, resultaatmanagement, opvolgingsplanning, organisatorische ontwikkeling, enz.). 

Profielen met zeer goede kennis van Spaans bestuur en Spaanse plaatselijke autoriteiten zijn ook 
relevant. 

 

III. TOELATINGSVOORWAARDEN 
 

De Europese instellingen en organen voeren een beleid van gelijke kansen en aanvaarden sollicitaties 
zonder onderscheid ten aanzien van ras of etnische afkomst, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 

overtuiging, leeftijd of handicap, geslacht of seksuele voorkeur, burgerlijke staat of gezinssituatie. 

Rekrutering als arbeidscontractant is alleen mogelijk als  vóór het verstrijken van de termijn voor online 

sollicitaties wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden. Kandidaten dienen relevante bewijsstukken 
te overleggen wanneer/als zij worden uitgenodigd voor de toetsing van het redeneervermogen, de 

competentietest en het sollicitatiegesprek. Als op enig moment in de procedure wordt vastgesteld dat de 
verstrekte informatie onjuist is, dan wordt de kandidaat van de selectieprocedure uitgesloten en zal 

zijn/haar naam uit de databank worden verwijderd. 

 

A. Algemene voorwaarden 

(a) Kandidaten dienen onderdaan te zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie. 

(b) Kandidaten dienen hun volledige rechten als staatsburger te bezitten. 

(c) Kandidaten dienen te hebben voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake de 
militaire dienstplicht. 

(d) Kandidaten dienen in zedelijk opzicht te voldoen aan de voorwaarden voor de betreffende taken. 

(e) Kandidaten dienen lichamelijk in staat te zijn om de vereiste taken te verrichten. 

B. Minimale specifieke voorwaarden (bij de sluitingstermijn voor sollicitaties) - 

Opleiding/ervaring 

  

FG III: Administratief assistent 

Een officieel erkend diploma van postsecundair onderwijs en één jaar relevante beroepservaring die 
verband houdt met de taken van het FGIII-profiel waarnaar de kandidaat solliciteert zoals beschreven in 

deel II  
of 

Een diploma van secundair onderwijs dat toegang geeft tot postsecundair onderwijs, en vier jaar relevante 

beroepservaring die verband houdt met de taken van het FGIII-profiel waarnaar de kandidaat solliciteert 
zoals beschreven in deel II.  
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FG IV: Adviseur/Specialist  

Een officieel erkend diploma van een onderwijsniveau dat overeenkomt met een voltooide academische 

opleiding van tenminste drie jaar  
en  

tenminste drie jaar relevante beroepservaring die verband houdt met de taken van het FGIV-profiel 
waarnaar de kandidaat solliciteert zoals beschreven in deel II.  

Op de sluitingsdatum voor sollicitaties dienen diploma's die buiten de Europese Unie zijn behaald te zijn 

erkend door de bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat. 

C. Talenkennis 

 
a) Taal 1 (T1) 

en  
 

b) Taal 2 (T2) 
 

 

Hoofdtaal: grondige kennis (niveau C1)
3
 van  één van de 24 officiële talen van 

de Europese Unie
4
 

 

Een behoorlijke kennis (niveau B2) van  één van de vijf werktalen van het BHIM 

(Spaans, Engels, Frans, Duits of Italiaans); taal 2 moet een andere taal zijn dan 
taal 1 hierboven. 

 
Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(grote kamer) in zaak C-566/10, Italië/Commissie, willen de instellingen van de 

Europese Unie de redenen opgeven voor de beperking van het aantal officiële 
EU-talen dat als tweede taal kan worden gekozen voor deze selectieprocedure.  

 
Kandidaten worden er daarom op gewezen dat de keuzes voor de tweede taal in 

deze selectieprocedure zijn vastgesteld in overeenstemming met de belangen 
van de dienst, wat betekent dat nieuwe personeelsleden onmiddellijk 

operationeel moeten zijn en in hun dagelijks werk doeltreffend moeten kunnen 

communiceren. Het functioneren van de instellingen zou anders ernstig worden 
belemmerd.  

 
Bij Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het 

Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd en gecodificeerd door Verordening (EG) nr. 

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, is 
het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en 

modellen) ingesteld, dat onafhankelijk is op technisch gebied en over wettelijke, 
administratieve en financiële autonomie beschikt.  

 
In artikel 119, lid 2 van die verordening zijn de specifieke taalregelingen van het 

Bureau neergelegd: de talen van het Bureau zijn Spaans, Engels, Frans, Duits en 

Italiaans.  
 

In artikel 97 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 
2001 betreffende Gemeenschapsmodellen wordt het gebruik van deze talen als 

proceduretalen voor het Bureau ook bevestigd.  

                                                           
3 Zie het beschrijvingsschema op de Europass-website op het volgende adres: 

http://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr. 

4 De officiële talen van de Europese Unie zijn: Bulgaars (BG), Kroatisch (HR), Tsjechisch (CS), Deens (DA), Nederlands (NL), Duits 
(DE), Grieks (EL), Engels (EN), Ests (ET), Fins (FI), Frans (FR), Iers (GA), Hongaars (HU), Italiaans (IT), Lets (LV), Litouws (LT), 
Maltees (MT), Pools (PL), Portugees (PT), Roemeens (RO), Slowaaks (SK), Sloveens (SL), Spaans (ES), Zweeds (SV).  

http://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr


8 
 

 

Kandidaten worden er daarom op gewezen dat de keuzes voor de tweede taal in 
deze selectieprocedure zijn bepaald in overeenstemming met deze 

verordeningen en de daaruit voortvloeiende belangen van de dienst.  

 
Om ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld, moet iedereen 

enkele tests afleggen in zijn of haar tweede taal, waarbij uit de volgende vijf 
talen gekozen kan worden: ES/EN/FR/DE/IT.  

 
Al naargelang de behoeften voor iedere specifieke rekrutering zal het BHIM 

bovendien nagaan of de kandidaten in staat zijn om onmiddellijk te functioneren 

in de taalomgeving die overeenkomt met de feitelijke werksituatie, altijd binnen 
de vijf werktalen van het BHIM (ES/EN/FR/DE/IT). 

 

 
Kandidaten kunnen hun talenkeuze niet meer veranderen als zij hun online 

sollicitatieformulier eenmaal hebben ingediend. 

 

IV. INDICATIEF TIJDSCHEMA VOOR DE SELECTIEPROCEDURE 
 

Het indicatieve tijdschema voor de procedure is als volgt: 

 Indicatieve datum 

Registratie in databank via EPSO Account 

Online inschrijving 7 juli 2014 – 8 august 2014 

Selectie voor eventuele wervingsfase 

Toetsing redeneervaardigheid in een gesurveilleerde 

omgeving, competentietest en sollicitatiegesprek 

Naargelang er vacatures beschikbaar komen 

binnen het BHIM 

 

V. REGISTRATIE IN DE DATABANK 
 

Kandidaten zullen worden uitgenodigd hun belangstelling voor  één van de in sectie II beschreven 
profielen en functiegroepen kenbaar te maken. Registratie is uitsluitend mogelijk via EPSO Account en 

binnen de periode die in sectie IV wordt aangegeven. Alle kandidaten die gehoor geven aan de oproep 
zullen gedurende één jaar worden opgenomen in de databank, met de mogelijkheid tot verlenging. 
 

VI. SELECTIE VOOR EVENTUELE AANSTELLING 
 

Wanneer zich een vacature voordoet, zoekt het BHIM in de databank naar kandidaten. Daarbij baseert 

het Bureau zich op de cv’s van de kandidaten en hun antwoorden op vragen van de zogeheten ‘Talent 
Screener’, die ze hebben ingevuld tijdens de sollicitatieprocedure. Per mogelijke aanstelling kan het 

Bureau een shortlist van kandidaten opstellen. Het Bureau nodigt voorgeselecteerde kandidaten die 
geregistreerd staan in de databank en het meest voldoen aan de betreffende functievereisten (de 

shortlist) uit om deel te nemen aan tests waarin hun redeneervermogen wordt getoetst en een 
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competentietest en  sollicitatiegesprek zullen worden afgenomen.5 De gegeven antwoorden in de Talent 

Screener worden niet gebruikt om kandidaten in volgorde van geschiktheid te plaatsen of uit te sluiten, 
maar veeleer als aanvullende informatie waarmee wordt vastgesteld of de kwalificaties en de ervaring 

van de kandidaten overeenkomen met de functievereisten. Op grond van de resultaten van de tests en 
het sollicitatiegesprek kunnen kandidaten een betrekking aangeboden krijgen. De overeenkomst zal 

worden opgesteld in overeenstemming met artikel 3a6 van de RAP.  
 
NB: Indien u geselecteerd wordt voor eventuele aanstelling, zal u worden gevraagd de 

relevante bewijsstukken  te overleggen ter bevestiging van uw verklaringen op het online 
sollicitatieformulier. Indien wordt vastgesteld dat de door u verstrekte informatie onjuist is, 

wordt u van de selectieprocedure uitgesloten (en wordt uw naam uit de databank 
verwijderd). 
 

 
1. TOETSING REDENEERVERMOGEN 

 
De toetsing van het redeneervermogen omvat een reeks subtests waarmee het redeneervermogen van 

de kandidaat wordt gemeten (zie onderstaande tabel voor een overzicht). Het redeneervermogen wordt 

getoetst met behulp van computertests. De kandidaten maken deze tests in hun tweede taal. 
 

 

 

Soort test 
 

Beschik-

bare tijd 

Taal 

van de 
test 

Maximaal 

aantal 
punten  

Minimaal 

vereist aantal 

punten 

FG III FG IV 

Subtest 
a) 

Verbaal 
redeneervermogen 

(meerkeuzevragen) 

 

18 minuten 

Tweede 

taal 

kandidaat 

(T2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Subtest 

b) 
Numeriek 

redeneervermogen 
(meerkeuzevragen) 

 

10 minuten 

Tweede 

taal 

kandidaat 

(T2) 

 

5 

 Het mini-

maal 

vereiste 

aantal 

punten van 

test b en c 

samen is 

8/15 

Het mini-

maal 

vereiste 

aantal 

punten 

van test b 

en c 

samen is 

9/15 

Subtest 
(c) 

Abstract 
redeneervermogen  

(meerkeuzevragen) 

 

10 minuten 
Tweede 

taal 

kandidaat 

(T2) 

 

10 

 

De tests vinden waarschijnlijk plaats  op een locatie van het BHIM in Alicante.  
 
 

2. COMPETENTIETEST  
 

                                                           
5 De tests en het gesprek vinden waarschijnlijk plaats in de burelen van het BHIM in Alicante. Het BHIM biedt kandidaten een 
gedeeltelijke tegemoetkoming in de reiskosten, conform de toepasselijke vergoedingsregelingen. Deze kunt u vinden op het 
volgende internetadres: 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
6 Op grond van artikel 3 bis van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP) en 
de daarbij vastgestelde regels en de algemene uitvoeringsbepalingen van de instelling, het agentschap of het bureau. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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De kandidaten leggen een competentietest af zodat hun kennis in het door hen gekozen vakgebied 

kan worden getoetst. De kandidaten leggen deze test af in  één van de vijf werktalen van het BHIM, 
vastgesteld door het Bureau, in overeenstemming met het gevraagde specifieke functieprofiel. De 

toetsing kan de vorm aannemen van een computertest of een test op papier, maar ook een praktische 
test is mogelijk.  

 

 

Soort test 
Beschikbare 

tijd 

Taal 

van de 
test 

Maximaal aantal 
punten  

Minimaal 

vereist aantal 
punten  

Test op het 

gekozen 
vakgebied 

 

45 minuten 
ES of EN of FR of DE 

of IT  
 

50 

 

25 

 

De competentietest vindt waarschijnlijk plaats  op een locatie van het BHIM in Alicante.  
 

 
3. SOLLICITATIEGESPREK  

 

In het sollicitatiegesprek worden de algemene vaardigheden van de kandidaat beoordeeld, evenals zijn of 

haar competenties op het betreffende vakgebied. 

Het gesprek wordt in een van de vijf werktalen van het BHIM gehouden. Het gesprek vindt waarschijnlijk 

plaats  op een locatie van het BHIM in Alicante. 

 

Kandidaten die in alle tests het minimaal vereiste aantal punten hebben behaald en die over het geheel 

genomen de beste resultaten hebben bereikt, kunnen een contract aangeboden krijgen. 

 

VII. HERZIENINGS-/BEROEPSPROCEDURES 

 
1. BEROEPSPROCEDURE 

 
Kandidaten die menen dat hun belangen zijn geschaad doordat er tijdens de selectieprocedure een fout is 

gemaakt of doordat het BHIM niet eerlijk te werk is gegaan of zich niet heeft gehouden aan de 
bepalingen die voor deze procedure golden, kunnen op ieder tijdstip tijdens de procedure gebruikmaken 

van de beroepsmogelijkheden in de in onderstaande tabel aangegeven volgorde: 

 

Procedure Contactpunt Termijn 

1. Heronderzoek aanvragen  Via e-mail aan het BHIM 
contractagentselection@oami.europa.eu 

10 kalenderdagen 

2. Een administratieve klacht 
indienen op grond van artikel 

90, lid 2, van het Statuut van 

de ambtenaren van de 
Europese Unie7. 
 

Hetzij per post aan: 
OHIM 

Avenida de Europa, 4E-03008 Alicante 

Spanje 
hetzij per e-mail aan:  
contractagentselection@oami.europa.eu 

3 maanden 

Na afloop van stap 2 (stap 1 is facultatief) kunt u het volgende doen: 
3. Als uw klacht expliciet of Gerecht voor ambtenarenzaken van de 3 maanden 

                                                           
7 Vermeld in de onderwerpregel van uw verzoek de volgende gegevens: het referentienummer van de selectieprocedure, uw 
kandidaatsnummer en de aanduiding 'Complaint under Article 90(2)'. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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stilzwijgend is verworpen (na 

het verstrijken van een 
termijn van vier maanden 

vanaf de datum waarop de 

klacht (stap 2) is ingediend), 
beroep instellen op grond van 

artikel 270 van het Verdrag 
betreffende de werking van 

de Europese Unie en artikel 
91 van het Statuut van de 

ambtenaren8 
 

Europese Unie 

Rue du Fort Niedergrünewald 
2925 Luxemburg 

 

 
Zoals alle burgers van de Europese Unie kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman: 

 
Europese Ombudsman 

1 avenue du Président Robert Schuman — 

CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANKRIJK
9
 

2. VERZOEKEN OM CORRECTIEMAATREGELEN 
 

In geval van technische problemen die registratie van de kandidaat verhinderen, dient het EPSO op 

dezelfde dag onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht via het online forum op de EPSO website. 

Verzoeken om correctiemaatregelen die de inhoud van de redeneervermogentests en/of de 

competentietest betreffen, moeten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 10 kalenderdagen vanaf 

de datum waarop u de test heeft afgelegd, per e-mail worden ingediend op het volgende adres: 
contractagentselection@oami.europa.eu.  

Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten: uw kandidaatsnummer, de informatie die nodig is om 

de aard van de vermeende fout vast te stellen en de redenen waarom u van mening bent dat een 
heronderzoek noodzakelijk is. 

Verzoeken die na de uiterste termijn worden ontvangen of waarin de vermeende fout niet 

duidelijk genoeg wordt aangegeven, zullen niet in behandeling worden genomen. 

 

                                                           
8 De voorschriften voor het instellen van beroep en het bepalen van de termijnen vindt u op de website van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
9 NB: Klachten die bij de Ombudsman worden ingediend, hebben geen schorsende werking op de periode die in artikel 90, lid 2, en 

artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren staat vermeld voor het indienen van klachten of het aantekenen van beroep bij het 

Gerecht voor ambtenarenzaken op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ook zij 

opgemerkt dat volgens artikel 2, lid 4, van het Statuut van de Europese Ombudsman voorafgaand aan de klacht die bij de 

Ombudsman wordt ingediend de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen moeten zijn 

ondernomen. Ga voor nadere gegevens over de procedure naar de website van de Ombudsman: 

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

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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VIII. COMMUNICATIE 

In alle fasen van de procedure geschiedt de communicatie per e-mail aan het BHIM via 

contractagentselection@oami.europa.eu. Voor de uitnodigingen voor de selectietests en het gesprek en 

voor alle eventuele correspondentie tussen kandidaten en het BHIM worden de vijf werktalen van het 
BHIM (Spaans, Engels, Frans, Duits en Italiaans) gebruikt. 

Tijdens de selectiefase voor eventuele aanstelling (hoofdstuk VI van deze oproep tot het indienen van 

blijken van belangstelling) communiceert het BHIM met de kandidaten via het e-mailadres dat is 
opgegeven in hun EPSO-account. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaten regelmatig te 

controleren of zij in hun inbox informatie hebben ontvangen die relevant is voor hun sollicitatie. 

 

IX. REDENEN VOOR UITSLUITING BIJ INSCHRIJVING 
 

 
EPSO en het BHIM zien er strikt op toe dat het beginsel van gelijke behandeling in acht wordt genomen. 

Indien EPSO of het BHIM in welke fase van de procedure dan ook vaststellen dat u meer dan één EPSO-

account heeft aangemaakt, zich meer dan één keer heeft ingeschreven voor deze selectieprocedure of 
valse verklaringen heeft overgelegd, wordt u dan ook van de selectieprocedure uitgesloten. 
 
Iedere vorm van of poging tot fraude kan worden bestraft met sancties. Wij onderstrepen dat eenieder 

die door onze instellingen/agentschappen word gerekruteerd, zal moeten kunnen aantonen over de 
hoogst mogelijke mate van integriteit te beschikken. 

 
 
 

 

X. SPECIFIEKE BEPALINGEN  
 

(a) Bijzondere situatie bij inschrijving 

1. Als u een handicap heeft of zich in een bijzondere situatie bevindt waardoor u moeilijkheden 
zou kunnen ondervinden bij het verloop van de test, dient u het betreffende vakje aan te 

kruisen op het elektronische sollicitatieformulier en aan te geven welke voorzieningen u nodig 
acht om uw deelname aan de tests of het sollicitatiegesprek te vergemakkelijken. U moet 

ook het nummer van deze procedure en uw kandidaatsnummer vermelden. 
2. Stuur ons in voorkomend geval zo spoedig mogelijk na uw elektronische inschrijving een 

doktersverklaring of een certificaat van een bevoegde instantie waarin de handicap wordt 

erkend. Na onderzoek van deze bewijsstukken kunnen specifieke aangepaste voorzieningen 
worden getroffen om (voor zover mogelijk) aan gerechtvaardigde wensen tegemoet te komen. 
Verzoeken en bewijsstukken kunnen worden verstuurd 

hetzij per e-mail: contractagentselection@oami.europa.eu 
hetzij per post: 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spanje 

 
 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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(b) Bijzondere situatie na inschrijving 

1. Als de hierboven bedoelde aandoening of situatie zich voordoet na de uiterste datum voor de 
elektronische inschrijving, dient u dit zo snel mogelijk aan het BHIM te melden. Deel 

schriftelijk mee welke voorzieningen er volgens u moeten worden getroffen. 
2. Stuur de desbetreffende documenten 

hetzij per e-mail: contractagentselection@oami.europa.eu 
hetzij per post: 
OHIM 

Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spanje 

 

 

XI. SOLLICITATIEPROCEDURE EN UITERSTE DATUM VOOR HET 
INDIENEN VAN DE SOLLICITATIES 

 

Schrijf u online  in en volg daarbij de instructies op de website van EPSO 
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), met name die in  het online aanmeldingshandboek . 

Het inschrijvingsformulier moet worden ingevuld in het Spaans, Engels, Frans, Duits of Italiaans. 
 
U kunt zich slechts voor één functiegroep en één profiel inschrijven.  
 
Het is geheel aan u als kandidaat om ervoor te zorgen dat de elektronische inschrijving binnen de gestelde 

termijn voltooid is. Wij raden u aan niet tot het laatste moment te wachten met uw inschrijving. Wanneer 
sprake is van uitzonderlijke hoeveelheden internetverkeer of een technische storing kan het immers 

gebeuren dat u de gehele elektronische inschrijvingsprocedure opnieuw moet doen. Als de uiterste termijn 

eenmaal verstreken is, is dat niet meer mogelijk. 

 Als de inschrijving eenmaal gevalideerd is, kan zij niet meer worden gewijzigd; de ingevulde gegevens 
worden onmiddellijk verwerkt door het BHIM, in samenwerking met EPSO, met het oog op de organisatie 

van de selectieprocedure. 
 

UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES (validering 

inbegrepen): 

08/08/2014 om 12.00 uur ‘s middags, Brusselse tijd. 

 

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

