Avropa Birliyi Maliyyələşmə Layihəsi

Müəllif Hüquqları Agentliyinin Rəqəmsal Şəbəkədə Əqli Mülkiyyət
Hüquqlarının Qorunması və İdarə olunmasının institusional potensialının
gücləndirilməsi ("MHAİPG")
Vakansiya təklif edir
Vəzifə 1: RTM (Rezident Tvininq Müşaviri) köməkçisi (tam iş - 21
ay)
Tvininq Layihəsi müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar qanununun
təkmilləşməsinə yardım göstərəcək və onları AB direktivlərinə və
qanunvericilik aktlarına daha da uyğunlaşdıracaq; müəllif hüquqları və əlaqəli
hüquqların idarə olunması vasitələrini artıracaq; və bu cür hüquqların təminatı
rejimini gücləndirəcək. Layihə həmçinin Fəaliyyət Planında əksini tapmış
əlavə məqsədlərə nail olunmasına töhfə verəcək. "Qabaqlayıcı tədbirlər
görmək, qaçaqmalçılığa və saxta və pirat məhsulların ixracı və idxalına qarşı
mübarizəni gücləndirmək".
Layihə həyata keçirildiyi müddətdə idarəçiliklə bağlı dəstəyin təmin
edilməsində RTM-ə yardım göstərəcək.
İşin təsviri:
- ofis idarəçiliyi, səsyazmaların saxlanması, yazışma,
protokollarının hazırlanması baxımdan RTM-ə ümumi dəstək;

iclas

- layihə sənədlərinin tərcümə edilməsi (təlim materialları, hesabatlar,
informasiya materialı və s.);
- gündəlik olaraq, layihə komandası üçün (RTM, qısa-müddətli
ekspertlər) ingilis dilindən Azərbaycan dilinə və əksinə tərcümə;
- İngilis və Azərbaycan dillərində yazılı layihə materiallarının tərtib
edilməsi və redaktə edilməsi;
- hər bir fəaliyyətə və layihə idarəçiliyinə cəlb olunmuş benefisiar ölkə
rəsmiləri ilə yaxın iş əlaqələrinin qurulması və inkişaf etdirilməsi;

- RTM tərəfindən tapşırılan digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi.
Keyfiyyətlər:
Tələb olunan keyfiyyətlər:
1. Univesitet dərəcəsi və ya ona bərabər dərəcə,
2. Azərbaycanda siyasi, hüquqi və idarəetmə sistemi üzrə bilik,
3. Şifahi və yazılı ingilis dilini səlis bilmək mütləqdir.
4. Ciddi idarəetmə və təşkilatçılıq bacarıqları,
5. Komandada işləmək bacarığı,
6. Çox yaxşı kompüter bacarıqları (MS Office, Word Excel, Power Point,
İnternet),
7. Çox yaxşı ünsiyyət bacarığı,
8. Təmkinlilik və çeviklik.
Üstünlüklər
1. Ən azı 5 il müvafiq iş təcrübəsi,
2. Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşən Tvininq və ya layihələrdə
əvvəlki təcrübə,
3. Azərbaycanda Əqli Mülkiyyət Hüquqları üzrə bilik, lakin bu

tələb

deyil.
4. AB təsisatları haqqında elementar biliyə malik olmaq.
Qonorar
 Hər ay 1500 avro qonorar ödəniləcək (dolayı vergilər daxil deyil)
 Podratçı Avropa Publik Hüquqi Mərkəz (APHM, Macarıstan
Respublikası adından Tvininq layihəsini həyata keçirən mandatlı
qurum) olacaq. RTM köməkçisi bütün məsələlərdə RTM-ə
müraciət edəcəkdir.
Vəzifə tələb edir: yaxşı təşkilatçılıq və ünsiyyət bacarıqları; yüksək
məsuliyyət hissi; iş vaxtı və səyahət baxımdan çeviklik

Şərtlər: 1 sentyabr 2017-ci il tarixdən başlamaq;
Yerləşmə: Bakı
Tvininq Layihəsində RTM köməkçisi vəzifəsini tutmaq üçün seçilmiş
köməkçinin dövlət qulluqçusu və ya benefisiarın - Azərbaycan Respublikası
Müəllif Hüquqları Agentliyinin son 6 ay ərzində əməkdaşının olmaması
nəzərdə tutulur.
Məhdud sayda namizədlər 25-28 iyul 2017-ci il tarixdə Bakıda
müsahibəyə dəvət olunacaq (dəqiq tarix və yer barədə məlumat həmin
iştirakçıya bildiriləcək).
Müraciət
Zəhmət olmasa, mövzu bölməsində RTM Köməkçisi vəzifəsini
göstərməklə, ingilis dilində CV (Europass form) və motivasiya məktubunu
aşağıda göstərilən bütün e-mail ünvanlarına göndərin: jhw@dkpto.dk,
Fidan.KERIMOVA@eeas.europa.eu,
afsana606@gmail.com,
rovshanas@mail.ru, effie@liristi.gr, tkantianis@eplc.com.gr.
Müraciətdə e-mail və əlaqə nömrənizi saxlamağınız xahiş olunur.
Vəzifə göstərilməyən və ingilis dilindən başqa hər hansı dildə
tərtib olunan bütün müraciətlər qəbul edilməyəcək.
Təqdimat üçün son tarix: 18 iyul 2017-ci il.
Göstərilən tarixdən gec qəbul olunmuş müraciətlər nəzərə
alınmayacaq.

