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Ufficio ICE di Baku 
İtalyan Müəssisələrinin Təşviqi və Beynəlmiləlləşdirilməsi Təşkilatı 
İtaliya Səfirliyi Əlaqələrinin İnkişafı Üzrə Departament 
          
Baku 10/07/2020 
Prot: 0074256/20  

 
COD. JTD N. 1/2020 

 
 

ICE Bakı ofisinin marketinq və təşviqat fəaliyyətləri üzrə, müddətsiz müqavilə ilə 
çalışacaq bazar araşdırıcısı köməkçisi (1 nəfər) vəzifəsi üzrə işə qəbul müsabiqəsi 
  
Xarici Şəbəkənin İdarə olunmasına Dəstək Ofisi direktorunun 11/06/2020 tarixli, 
0057851/20 nömrəli qərarı ilə 
Seçimlər ICE Agentliyinin 07/03/2019 tarixli, 19 nömrəli xidmət əmrinin müddəaları 
əsasında keçirilir. 
İtalyan Müəssisələrinin Təşviqi və Beynəlmiləlləşdirilməsi Təşkilatı olan İtaliya Ticarət 
Agentliyi (Italian Trade Agency), xarici investisiyaların təşviqinə və xarici bazarlarda italyan 
şirkətlərinin iqtisadi-ticari inkişafı və möhkəmlənməsinə Dövlət xətti ilə dəstək verən 
qurumdur. 
Xarici İşlər Nazirliyinin koordinasiyası altında fəaliyyət göstərən ICE Agentliyi, kiçik və orta 
italyan müəssisələri üçün məlumat, dəstək, konsultasiya, təşviqat və təlim fəaliyyətləri ilə 
bağlı xidmətlər göstərir. 
Azərbaycanda Bakı Ofisi olaraq fəaliyyət göstərir.  
Ətraflı məlumatı www.ice.it saytından əldə edə bilərsiniz.  
  
ICE Bakı Ofisi tərəfindən seçiləcək bazar araşdırıcısı köməkçisi (1 nəfər) marketinq, 
təşviqat və şirkətlərə dəstək fəaliyyətlərinə cəlb olunacaqdır. 
  
1. VƏZİFƏ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 
Bazar araşdırıcısı köməkçisinin fəaliyyətlərinə aiddir: 

 Sərgilərin və müxtəlif təşviqat tədbirlərinin planlaşdırılması və təşkili: Ofis 
direktorunun nəzarəti altında büdcənin hazırlanması və idarə olunması daxil 
olmaqla İtaliyadan və həmçinin İtaliyaya seminar, workshop, görüş, missiya və 
işgüzar deleqasiyaların təşkili 

 Müxtəlif sektorlar üzrə bazar araşdırması və tədqiqatların hazırlanması 
 İtalyan şirkətlərinə Azərbaycanda beynəlmiləlləşmə fəaliyyətlərində və xüsusən 

kommersiya tərəfdaşlıqları və investisiya imkanları axtarışında köməklik göstərmək 
 İtalyan şirkətlərinə hüquqi, gömrük, vergi və müqavilə məsələlərində köməklik 

göstərmək 
  
2. İŞ YERİ 
ICE Bakı Ofisi, Landmark 2, 2-ci mərtəbə, Xəqani küç. 45A, AZ 1010, Bakı 
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3. İŞ SAATI 
Həftənin bazar ertəsindən cümə gününədək saat 9:00-dan 17:30-dək. Nahar fasiləsi, saat 
13:00-dan 13:30-dək 
  
4. VƏZİFƏYƏ UYĞUN GROSS ƏMƏK HAQQI  
Seçilən namizəd, ilk 6 ayı sınaq müddəti olmaqla, müddətsiz müqavilə ilə 1-ci dərəcəli 
Marketinq sahəsinə uyğun bazar araşdırıcısı köməkçisi (Juniot Trade Analyst) vəzifəsinə 
təyin olunacaqdır.  
Başlanğıc gross əmək haqqı 13 ay olmaqla hər ay üzrə 1.000 Avro təşkil edir və Mərkəzi 
Bankın rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq ödənilir. 
 
5. QƏBUL ÜÇÜN ÜMUMİ TƏLƏBLƏR 
Məhkumluğu olan şəxslər istisna olmaqla, namizədlər aşağıda qeyd olunan tələblərə 
uyğun şəxslər olmalıdırlar: 
 

 18 yaşından aşağı olmayan şəxslər;  
 hüquq, iqtisadi və siyasi elmlər, biznesin idarə edilməsi, mühəndislik, elm, 

informatika və xarici dil ixtisasları üzrə bakalavr və ya magistr dərəcəsini bitirmiş 
şəxslər; həmçinin bu qeyd olunanlara bərabər və ya ekvivalent sayılan bakalavr və 
ya magistr dərəcəsini xaricdə bitirmiş şəxslər 

 Azərbaycan Respublikası ərazisində ən azı 2 il hüquqi əsaslarla yaşayan şəxslər  
 iş icazəsi və Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamaq üçün qeydiyyata 

düşmüş və vergi ödəyən şəxslər (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan 
şəxslər üçün); qeyd etmək lazımdır ki, ICE Agentliyi iş icazəsinə aid məsələləri 
öhdəliyinə götürmür. 

 əmək qabiliyyətinə malik fiziki sağlamlığı yerində olan şəxslər 
 azərbaycan dili səviyyəsi yazılı və şifahi şəkildə mükəmməl olan şəxslər (ana dili) 
 ingilis dili səviyyəsi yazılı və şifahi şəkildə mükəmməl olan şəxslər 
 yazılı və şifahi şəkildə italyan dili biliyi (elementar səviyyə)  
 Məhkumluğu olmayan, eləcə də İtaliya və ya hər hansı xarici dövlətdə davam 

etməkdə olan məhkəmə prosesinin iştirakçısı olmayan şəxslər 
  
6. ÜSTÜNLÜK VERİLƏN TƏLƏB: 

 qeyd olunan vəzifə ilə bağlı müvafiq iş təcrübələri 
 
7. İŞTİRAK QAYDASI QAYDASI (namizədlər müsabiqə ilə bağli sənədləri qeyd olunan 
səhifədən əldə edə bilərlər) 
https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan   
 
Qəbul üçün müraciət (anket forması A), növbəti bəndlərdə qeyd olunan sənədlərin surəti 
ilə birgə, imzalı və skan olunmuş versiyada, COD JTD n.1/2020 başlığı ilə 
baku@ice.it elektron poçt ünvanına göndərilməli və ya birbaşa ICE Agentliyinin Ofisinə 
çatdırılmalıdır. (12 avqust 2020 tarixində, Bakı vaxti ilə saat 12:00-dan gec olmamaq şərti 
ilə) 
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Namizədlik üçün aşağıda qeyd olunan sənədlər tələb olunur: 
 Anket forması A1  

(https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan ) 
 Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 
 Ölkə ərazisində ən azı 2 il hüquqi əsaslarla yaşadığını təsdiq edən sənədin və iş 

icazəsi barədə sənədin surəti (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan 
namizədlər üçün) 

 Avropa Birliyi standarlarına uyğun yenilənmiş CV 
 Ali təhsili təsdiq edən diplom/ların surəti (eləcə də ali təhsilin digər dərəcələrini 

təsdiq edən diplom/ların surəti) 
 Peşəkar iş təcrübəsini təsdiq edən sənəd/lərin surəti (əvvəlki iş yerindən arayış və 

ya əmək müqaviləsinin surəti  və ya keçdiyi təcrübə proqramı haqqında sertifikat)    
 
Seçim müsabiqəsindən kənarlaşdıran hallar: 

  5-ci bənddə qeyd olunan tələblərə uyğun olmayan müraciətlər 
 Müraciət edən namizədin imzası qeyd olunmayan müraciətlər 
 7-ci bənddə qeyd olunan son müraciət tarixindən sonra təqdim olunan müraciətlər 

 
Təqdim olunmuş müraciətlərin əsasında namizədlərin siyahısı tərtib olunacaq və 
müsabiqələr üçün təyin olunmuş vaxtdan ən azı 10 gün öncə namizədlərə yazılı şəkildə 
məlumat göndərilərək müsabiqələrdə iştirak etməyə dəvət olunacaqlar.  
  
8. SEÇİM PROSEDURU 
Seçim proseduru ICE Bakı Ofisinin direktoru tərəfindən təyin olunacaq komissiya 
tərəfindən aşağıda ümumi qeyd olunan ixtisas və iş təcrübələrinin qiymətləndirilməsinə və 
əlavə 1-də göstərilən meyarlara əsasən həyata keçiriləcəkdir. 
 
İxtisas və iş təcrübələrinin qiymətləndirilməsi (maksimum 6 bal) 

 Ali təhsil ixtisas/ları: 2 bala qədər 
 İş təcrübələri: 4 bala qədər 

  
 
9. YAZILI MÜSABİQƏ 
 
a) Yazılı müsabiqə (maksimum 60 bal) müddəti – 1 saat 30 dəq 

1. Qeyd olunan mövzularla bağlı suallara ingilis dilində qısa cavab və test: iqtisadi 
vəziyyət, beynəlmiləlləşdirilmə təşviqi ilə məşğul olan italyan qurumları (ICE və 
digər qurumlar, fəaliyyətlər), Beynəlxalq Marketinq 

 
1 Məzmunu: Ad, soyad, doğulduğu yer və tarix, yaşadığı ünvan, əlaqə vasitəsi, fiziki sağlamlığının   
yerində olmasına dair arayış, vətəndaşlığı, ölkə ərazisində yaşadığı müddət, ölkə və ölkə hüdudlarından 
kənar məhkumluq hallarının, eləcə də davam etməkdə olan məhkəmə proseslərinin iştirakçısı olması 
hallarının istisnası, dil bilikləri, hərbi mükəlləfiyyət və rütbə, sahib olduğu ali təhsil və ali təhsilin digər 
dərəcələri, öncəki iş təcrübələri 
 İş təcrübələri və təhsillə bağlı uyğun sertifikatların surətini əlavə etmək vacibdir. 
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2. İngilis dilində test 
3. Azərbaycan - italyan dilinə mətn tərcüməsi  
4. İngilis - azərbaycan dilinə mətn tərcüməsi 

 
Minimal olaraq 39 bal toplayan, eləcə də n.1 bəndi üzrə maksimal baldan ən azı 65% və 
n.4 bəndi üzrə maksimal baldan ən azı 70% nəticə göstərən namizəd müsabiqəni keçmiş 
hesab olunur.  
  
10. YAZILI MÜSABİQƏNİN KEÇİRİLƏCƏYİ VAXT 
Yazılı müsabiqənin keçiriləcəyi vaxt və şərtlər barədə məlumat Agentliyin rəsmi saytında 2 
dərc olunacaq, habelə namizədlərə elektron poçt vasitəsi ilə məlumat göndəriləcəkdir. 
Qeyd olunur ki, saytda dərc olunan xəbərlər hər bir cəhətdən daha məlumatlandırıcı 
xarakter daşıyır. 
Yazılı müsabiqənin keçiriləcəyi vaxt avqust ayının üçüncü həftəsi olaraq nəzərdə tutulur 
(mövcud Covid 19 fövqəladə vəziyyətinə uyğun olaraq). Müsabiqənin keçirələcəyi tarix, 10 
gün öncədən namizədlərə xəbərdarlıq edilməklə saytda dərc olunacaqdır. 
 
Yazılı müsabiqədə minimal tələb olunan balı toplayan namizədlər şifahi müsabiqədə 
iştirak etməyə dəvət olunacaqlar. 
 
11. ŞİFAHİ MÜSABİQƏ 
Şifahi müsabiqənin keçiriləcəyi vaxt və şərtlər barədə məlumat Agentliyin rəsmi saytında3, 
dərc olunacaq, habelə namizədlərə elektron poçt vasitəsi ilə məlumat göndəriləcəkdir. 
Qeyd olunur ki, saytda dərc olunan xəbərlər hər bir cəhətdən daha məlumatlandırıcı 
xarakter daşıyır. 
Şifahi müsabiqənin keçiriləcəyi vaxt sentyabr ayının əvvəli olaraq nəzərdə tutulur (mövcud 
Covid 19 fövqəladə vəziyyətinə uyğun olaraq). Müsabiqənin keçirələcəyi tarix, 10 gün 
öncədən namizədlərə xəbərdarlıq edilməklə saytda dərc olunacaqdır. 
 
b)   Şifahi müsabiqə (maksimum 34 bal) müddəti - 1 saat 
 

1. Dil biliyi səviyyəsini yoxlamaq üçün italyan dilində müsahibə (elementar səviyyə) 
2. İlk yazılı müsahibənin əhatə etdiyi texniki mövzularda ingilis dilində müsahibə 
3. Dil biliyi səviyyəsini yoxlamaq üçün azərbaycan dilində müsahibə  
4. Kompüter biliklərinin yoxlanılması üçün praktik sınaq 

  
Şifahi müsabiqədə ümumi baldan minimal 21 bal toplayan namizəd müsabiqəni 
keçmiş hesab olunacaqdır. 
  
 
 

 
2 https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
 
3 https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
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12. SEÇİM PROSEDURUNUN NƏTİCƏSİ 
Seçim prosedurunun sonunda namizədlərin göstərdiyi nəticələrin nəzərə alındığı reytinq 
cədvəli tərtib edilərək ICE Agentliyinin saytında4 dərc ediləcəkdir. 
  
Qeyd etmək lazımdır ki, 100 baldan minimal olaraq 70 bal nəticə göstərən 
iştirakçıların namizədliyi keçərli hesab olunacaqdır.  
 
Əgər vəzifə təyini zamanı sona eyni nəticə göstərən namizədlər qalarsa, italyan 
qanunvericiliyində qeyd olunan üstünlük halları nəzərə alınacaqdır. Bərabər olduğu halda, 
üstünlük gənc namizədə veriləcəkdir. 
İmtina halında, namizədlərin reytinq cədvəlindəki sıralama əsas götürüləcəkdir. 
  
Eyni vəzifəyə müddətli müqavilə üzrə hər hansı əlavə kadr ehtiyacı olduğu təqdirdə, ICE 
Bakı Ofisi, namizədlərin ən son reytinq cədvəlinin nəticələrini əsas götürmək hüququna 
malikdir. 
 
ICE Agentliyi seçim nəticəsində nəzərdə tutulan əmək müqaviləsinin bağlanmaması 
hüququna da malikdir. Prosedur heç bir tələb və kompensasiya təyin edilmədən geri çəkilə 
və ya ləğv edilə bilər. 
  
13. MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI 
Qalib namizəd aşağıda qeyd olunan sənədləri təqdim etməlidir: 

1. Doğum haqqında şəhadətnamə və ya yerli səlahiyyətli dövlət qurumları 
tərəfindən təqdim olunan hər hansı ekvivalent sayılan sənəd  

2. Aid olduğu vətəndaşlıq haqqında şəhadətnamə və ya yerli səlahiyyətli 
dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan hər hansı ekvivalent sayılan 
sənəd 

3. Fiziki sağlamlığının yerində olması ilə bağlı tibbi arayış 
4. Məhkumluq hallarının olmaması barədə sertifikat və ya yerli səlahiyyətli 

dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan hər hansı ekvivalent sayılan 
sənəd 

5. Ali təhsil ixtisas/ları ilə bağlı diplom/ların surəti 
6. Yaşayış icazəsi ilə bağlı sənədin surəti (Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları olmayan şəxslər üçün) 
6-cı bənddə qeyd olunan yaşayış icazəsi haqqında sənədin təqdim olunmaması, 
namizədin işə qəbulu prosesini təxirə salacaqdır. 
Yerli səlahiyyətli qurumlar tərəfindən təqdim olunan və qüvvədə olan, eləcə də əvvəlki 
illərə məxsus yaşayış icazəsi və yaxud sözügedən sənədi əvəz edən arayışın təqdim 
olunması vacibdir. 
AIRE-xaricdə yaşayan italyan vətəndaşlarının qeydiyyatı Ofisinə mütəmadi olaraq 
müraciət edən şəxslər, qeydiyyat haqqında arayışı, yaşayış icazəsi haqqında sənədi 
əvəzləyən sənəd kimi təqdim edə bilərlər.  
 

 
4 https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
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Xarici qurumlar tərəfindən təqdim olunan sənədlər rəsmiləşdirilməlidir. Xarici dildə olan 
sənədlər, sənədin əslinə uyğun tərcümə ilə birgə təqdim olunmalıdır.  
 
ICE Agentliyi tələblər, ixtisaslar və iş təcrübələri ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların 
həqiqiliyi ilə bağlı müvafiq yoxlamalar aparmaq hüququna malikdir.  
Təqdim edilmiş məlumatların həqiqətə uyğun olmaması, əlavə tədbirlər istisna olmaqla, 
namizədin ICE Agentliyinin seçim prosedurlarından kənarlaşdırılmasına, onunla müqavilə 
bağlanılmamasına və mövcud əlaqələrin dərhal kəsilməsinə səbəb olacaqdır. 
Həmin şəxsə, Respublika Prezidentinin 28 dekabr 2000-ci il, 445 nömrəli fərmanının 76-cı 
maddəsinə uyğun olaraq sanksiya tətbiq oluncaqdır. 
  
14. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İSTİFADƏSİ 
Aİ 2016/679 qaydalarına və eləcə də 30 iyun 2003-cü il tarixli 196 nömrəli fərmanın 
müddəalarına və müvafiq dəyişikliklərinə uyğun olaraq seçim prosedurunda iştirak etmək 
üçün toplanan məlumatlar yalnız prosedurun özü və işə qəbul proseduru ilə əlaqəli 
məqsədlər üçün istifadə olunacaqdır. 
  
15. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
Seçim müsabiqəsində iştirak, bu elanda nəzərdə tutulanların tam və qeyd-şərtsiz qəbul 
edilməsi deməkdir. 
Elanla əlaqəli hər hansı bir məlumat əldə etmək üçün baku@ice.it elektron poçt ünvanına 
müraciət edilə bilər. 
Elan ICE Agentliyinin Bakı ofisinin 
https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
səhifəsində dərc edilmişdir.  
Bu elanla əlaqəli bütün məlumatlar yalnız ICE Agentliyinin saytında dərc ediləcəkdir. 
  
Maurizio Ferri 
Direktor 
ICE Bakı Ofisi 
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Baku 10/07/2020 
Prot: 0074256/20  

 
COD. JTD N. 1/2020 

 
 
 

Bando per l'assunzione di 1 assistente analista di mercato da impiegare nelle 
attività di marketing e promozionali, dell’Ufficio ICE di Baku con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato  
 
Autorizzazione Direttore dell'Ufficio di Supporto per la Gestione della Rete Estera n. 
0057851/20 del 11/06/2020 
Selezione effettuata in base alle disposizioni dell'OdS 19 del 07/03/2019 dell'ICE-Agenzia. 
 
L’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane  
(ITA) è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo 
economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri e la promozione degli 
investimenti esteri. 
L’Agenzia ICE opera sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e svolge 
attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e 
medie imprese italiane. 
In Azerbaigian opera attraverso l’Ufficio di Baku. Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito www.ice.it. 
 
L’Ufficio ICE di Baku seleziona 1 assistente analista di mercato da impiegare nelle 
attività di marketing, di promozione e di assistenza delle imprese. 
 
1.COMPITI E RESPONSABILITA' 
Le attività svolte dall’assistente analista di mercato includono: 

 La pianificazione ed organizzazione di fiere commerciali, e vari eventi promozionali 
quali: seminari, workshop incontri, missioni e delegazioni imprenditoriali da e per 
l’Italia, inclusa la preparazione e la gestione del budget sotto la supervisione del 
direttore dell’Ufficio 

 L’elaborazione di studi e ricerche di mercato in diversi settori merceologici 
 L’assistenza alle imprese italiane nelle attività di internazionalizzazione in 

Azerbaigian ed in particolare nella ricerca di partner commerciali e di opportunità di 
investimento  

 L’assistenza alle imprese italiane su questioni legali, doganali, fiscali e contrattuali 
 
2.LUOGO DI LAVORO 
ICE Agenzia Ufficio di Baku, Landmark 2, 2nd Floor, 45A Khagani St., Baku. 
 
 
3.ORARIO DI LAVORO 
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Tempo pieno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 con pausa pranzo dalle 
13:00 alle 13:30 
 
4.INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE LORDA 
La risorsa selezionata sarà assunta a tempo indeterminato, previo superamento di un 
periodo di prova di 6 mesi,  con inquadramento corrispondente all'area Marketing livello 1 
assistente analista di mercato (Junior Trade Analyst) 
La retribuzione lorda iniziale e’ pari a Euro 1.000 al mese per 13 mensilità, il pagamento e’ 
effettuato in Azn al tasso di cambio ufficiale del giorno applicato dalla Banca Centrale 
CBAR 
 
5.REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE. 
I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore ai 18 anni; 
2. laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di 

diploma di laurea nelle classi di laurea appartenenti alle discipline giuridiche, delle 
scienze economiche, politiche e sociali, della gestione di impresa, ingegneristiche, 
scientifiche, informatiche e delle lingue straniere;  titoli stranieri equiparati o 
equipollenti; 

3. abbiano la residenza da almeno 2 anni in Azerbaigian  
4. abbiano un permesso di lavoro (per i cittadini non azeri) e siano residenti 

fiscalmente in Azerbaigian. Si precisa che L’ICE agenzia non sponsorizza visti di 
lavoro. 

5. Siano di sana costituzione 
6. Ottima conoscenza della lingua azera scritta e parlata (madrelingua) 
7. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (proficiency) 
8. Conoscenza della lingua italiana (livello elementare) 
9. Non abbiamo riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 
6.REQUISITI PREFERENZIALI: 

 pregresse esperienze professionali attinenti e relative alla posizione in oggetto 
 
 

7.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ( Documentazione disponibile alla pagina 
https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan ) 
 
La domanda di ammissione (Form A) alla selezione dovrà essere trasmessa per via 
telematica, firmata, scansionata e corredate delle copie della documentazione indicata nei 
punti successivi, al seguente indirizzo baku@ice.it con oggetto: COD JTD n.1/2020 o 
consegnata in cartaceo direttamente all’ufficio (entro e non oltre le ore 12:00 del 12 agosto 
2020 - ora di Baku). 
 
La candidatura dovrà contenere: 
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 Form A di candidatura5  - scaricabile alla pagina  
https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
Copia del documento di identità 

 Copia del certificato di residenza che attesti la residenza da almeno due anni e del 
permesso di lavoro (per i candidati non cittadini azeri). 

 Curriculum Vitae aggiornato sul modello europeo 
 Copia dei titoli di studio  
 Copia dei titoli attestanti l'esperienza professionale (certificati di stage o contratti di 

lavoro o dichiarazioni del datore di lavoro). 
 

Determinano l'esclusione dalle prove di selezione: 
5. le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti generali indicati nel 

punto 5 
6. le domande prive di sottoscrizione autografa (firma) 
7. le domande pervenute oltre il termine indicato al punto 7 

 
In base alle domande presentate in tempo utile sarà formato un elenco di candidati che 
saranno ammessi a sostenere le prove e che saranno convocati a mezzo di 
comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data fissata per le prove stesse. 

 
8.PROCEDURA SELETTIVA 
 
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione di valutazione nominata dal 
Direttore dell'Ufficio di Baku, che opererà in applicazione dei criteri di seguito indicati 
sinteticamente e riportati in dettaglio nell'Allegato 1. 
 
Valutazione Titoli ed esperienze professionali (Massimo 6 punti) 

 Titoli di studio: fino a 2 punti; 
 Esperienze professionali: fino a 4 punti; 

 
9.PROVA SCRITTA: 
 
a) Prova Scritta (Max 60 punti) – durata 1 ora e 30 minuti 
 

1. Domande a risposta breve e test a risposta multipla su: Attualità economica, 
Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione (ICE ed altre Istituzioni, 
attività e funzionamento), Marketing internazionale. La prova sarà in lingua inglese. 

2. Test in inglese a risposta multipla  

 
5 Contenente: cognome, nome data e luogo di nascita e residenza, recapito presso il quale devono essere 

inviate eventuali comunicazioni, dichiarazione di sana costituzione fisica, cittadinanza, da quanto tempo 
risiede nel paese assenza di eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonché i 
provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all'Estero' la conoscenza delle lingue,  la posizione 
nei riguardi degli obblighi militari, il possesso del titolo di studio di accesso e di eventuali titoli superiori, le 
precedenti esperienze lavorative. Per titoli ed esperienze lavorative occorrerà allegare idonea 
certificazione anche in copia.    



 
 

Landmark 2, 2nd floor, 45A Khagani Street, AZ1010 Baku, Azerbaijan                                                                                                                    10     
       T +994 12 4971793 / 4843 

F +994 12 4971794, baku@ice.it  www.ice.it 
 

3. Traduzione di un testo dall'Azero all'Italiano 
4. Traduzione di un testo dall'inglese all'azero 

 
La prova si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio minimo 
complessivo di 39 punti ed almeno il 65% del punteggio massimo relativo alla prova n.1 ed 
il 70% del punteggio massimo per la prova n.4.  
 
 
10.CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 
 
Il calendario e le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate sul sito 
dell'ICE-Agenzia6, saranno anche comunicate ai candidati via email, fermo restando che la 
pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Indicativamente la prova scritta sarà effettuata nella terza settimana di agosto 
(compatibilmente con le disposizioni relative all'emergenza Covid-19). La data sarà 
pubblicata con un preavviso minimo di 10 giorni. 
 
I candidati che nelle prove scritte hanno raggiunto il punteggio minimo saranno 
invitati a sostenere la prova orale.  
 
11.PROVA ORALE 
 
Il calendario e le modalità di svolgimento della prova orale saranno pubblicate sul sito 
dell'ICE-Agenzia7, saranno anche comunicate ai candidati via email, fermo restando che la 
pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Indicativamente la prova orale sarà effettuata all'inizio di settembre (compatibilmente con 
le disposizioni relative all'emergenza Covid-19). Le date saranno pubblicata con un 
preavviso minimo di 10 giorni. 
 
 
b) Prova orale (Max 34 punti) – durata 1 ora  
 

1. Conversazione in Italiano intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua 
2. Conversazione in inglese sulle materie tecniche oggetto della prima prova scritta  
3. Conversazione in Azero  intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua  
4. Prova pratica di uso del personal computer 

 
La prova si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio minimo 
complessivo di 21 punti. 
 
 

 
6 https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
 
7 https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
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12.ESITO DELLA SELEZIONE 
Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva, che terrà conto 
dei punteggi complessivi riportati nell’intero iter di selezione e che sarà pubblicata sul sito 
dell'ICE-Agenzia8. 
 
Per conseguire l'idoneità i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 70 su 
100.  
 
Nell’ipotesi in cui vi siano candidati ex-aequo all’ultimo posto utile per il conferimento 
dell’incarico, si terrà conto dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. In caso 
di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato più giovane. In caso di rinuncia, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
L’Ufficio ICE di Baku si riserva di attingere alle graduatorie definitive, in caso di eventuali 
necessità di personale con medesimo orientamento. 
 
L’ICE Agenzia si riserva di non procedere al conferimento del contratto di lavoro 
determinato all’esito della selezione. Pertanto, la partecipazione alla procedura selettiva 
non dà alcun titolo al conferimento dello stesso. In particolare, la procedura potrà essere 
annullata o revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun tipo. 
 
13.STIPULA DEL CONTRATTO 
Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la seguente documentazione: 

1. certificato di nascita o documento equivalente emesso dalle autorità locali 
2. certificato di cittadinanza posseduta o documento equivalente emesso dalle 

autorita' locali 
3. certificato di sana costituzione fisica 
4. certificato penale o documento equivalente rilasciato dalle Autorità locali 
5. titolo di studio in copia autentica  
6. copia del permesso di soggiorno (per i soli candidati non azeri) 

 
Con riferimento al punto 6 si sottolinea che in mancanza di tale documentazione non e' 
possibile procedere con l'assunzione del candidato. 
 
Con riferimento al requisito della residenza e' opportuno chiarire che l'attestazione da 
presentare e' di norma il certificato di residenza emesso dalle autorità locali competenti. 
I cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) 
possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Aire. 
 
La certificazione prodotta da un'amministrazione straniera deve essere legalizzata. La 
certificazione redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione conforme 
all'originale. 
 

 
8 https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
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L’ICE Agenzia si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti, dei titoli e delle esperienze professionali. 
L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, 
l’interdizione dalle procedure selettive di ICE Agenzia, la non contrattualizzazione o 
l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 
L'interessato incorrera' inoltre nelle sanzioni penali di ci all'Art 46 del D.P.R 28 dicembre 
2000 n.45. 
 
14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le 
successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e dal 
Regolamento UE 2016/679. 
 
15.DISPOSIZIONI GENERALI 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di 
tutto quanto previsto nel presente bando. 
Eventuali informazioni relativamente al presente bando potranno essere richieste 
all’indirizzo di posta elettronica: baku@ice.it 
 
Questo bando ed ogni comunicazione ad esso relativa sarà pubblicato esclusivamente sul 
sito dell’ICE-Agenzia. Ufficio di Baku 
https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 
 
 
 
 
Ufficio ICE di Baku  
Il Direttore 
Maurizio Ferri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


