
       1                                                                                                           

  

Baku 18/08/2020 

COD. JTD N. 1/2020 
 
ICE BAKI OFİSİNİN MARKETİNQ VƏ TƏSVİQAT FƏALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ, MÜDDƏTSİZ MÜQAVİLƏ 
İLƏ ÇALISACAQ BAZAR ARASDIRICISI KÖMƏKÇİSİ (1 NƏFƏR) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ İŞƏ QƏBUL 
MÜSABİQƏSİ (COD. JTD N. 1/2020) 
 

MÜSABİQƏLƏRİN KEÇİRİLƏCƏYİ VAXT 
 
YAZILI İMTAHAN 
 
Yazılı imtahan 3 sentyabr 2020-ci il tarixində saat 08:30-da “Landmark” Biznes mərkəzi, Qaya, 
mərtəbə -1 (90A Nizami St, Baku 1010) ünvanında keçiriləcəkdir. 
 
Şəxsiyyəti təsdiq edən etibarlı sənəd ilə birgə namizədlər imtahan keçirilən məkanda olmalıdırlar. 
 
İmtahan aşağıda qeyd olunan proqrama uyğun keçirələcəkdir: 
 
08:30 – 09:25 Namizədlərin qeydiyyatı 
09:30 – 11:00 Yazılı imtahan (müddət: 1 saat 30 dəqiqə) 
 

1 YAZILI İMTAHAN - aşağıdakı qaydada keçiriləcəkdir QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

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

20 

1.2 İngilis dilində test 12 

1.3 Azərbaycan- italyan dilinə mətn tərcüməsi (lüğət istifadə etmədən) 8 

1.4 İngilis-azərbaycan dilinə mətn tərcüməsi (lüğət istifadə etmədən) 20 

Maksimum qiymətləndirmə 60 

 
Minimal olaraq 39 bal toplayan, eləcə də n.1.1 bəndi üzrə maksimal baldan ən azı 65% (13 
bal) və n.4 bəndi üzrə maksimal baldan ən azı 70% (14 bal) nəticə göstərən namizəd 
müsabiqəni keçmiş hesab olunur.  
İmtahan üçün qeyd olunan tarix CoVid- 19 fövqəladə vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişilə bilər. 

Bundan əlavə, xüsusi məsafə saxlama tələbləri olduğu halda, namizədlərin əlifba ardıcıllığı ilə 2 

qrupa ayrılaraq müsabiqəyə dəvət olunması zəruri hal ola bilər. 

Bu halda 1-ci qrup üçün imtahan saat 09:30-dan 11:00-dək, 2-ci qrup üçün isə saat 11:30-dan 

13:00-dək keçiriləcəkdir. 

Yazılı imtahanda minimum tələb olunan balı toplayan namizədlər şifahi müsabiqədə iştirak 
etməyə dəvət olunacaqlar. 
 
Qəbul Komissiyası əlavə qiymətləndirmə ballarını (təhsil ixtisası və iş təcrübəsi – 6 bal) 
yalnız yazılı imtahanı keçən namizədlər üçün nəzərə alaraq hesablayacaqdır. 
 
Əlavə qiymətləndirmə balları namizədlərin yalnız qeydiyyat anketində qeyd etdiyi 
məlumatlara uyğun əlavə etdiyi sənədlər əsasında hesablanacaqdır. 
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Şifahi müsahibə aşağıdakı qaydada keçiriləcəkdir: 

2 ŞİFAHİ MÜSAHİBƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

2.1 Dil biliyi səviyyəsini yoxlamaq üçün italyan dilində müsahibə 8 

2.2 İlk yazılı imtahanın əhatə etdiyi texniki mövzularda ingilis dilində müsahibə: 
iqtisadi vəziyyət, beynəlmiləlləşdirilmə təşviqi ilə məşğul olan italyan qurumları (ICE 
Agentliyi və digər qurumlar, fəaliyyətlər), Beynəlxalq Marketinq   

14 

2.3 Dil biliyi səviyyəsini yoxlamaq üçün azərbaycan dilində müsahibə  8 

2.4 Kompüter biliklərinin yoxlanılması üçün praktik sınaq 4 

Maksimum qiymətləndirmə 34 

 

Şifahi müsahibədə ümumi baldan minimum 21 bal toplayan namizəd müsabiqəni keçmiş hesab 
olunacaqdır. 
Yazılı imtahanda toplanmış ballar, şifahi müsahibənin dəqiq tarixi və şifahi müsahibədə iştirak 

etməyə qəbul olunan namizədlər haqqında məlumatı Qəbul Komissiyası dərc olunacaq növbəti 

hesabatda bildirəcəkdir.   

Həmçinin müsabiqə elanında qeyd olunduğu kimi, minimum 10 gün öncə xəbərdarlıq edilməklə, 

şifahi müsahibənin 22 sentyabr 2020-ci il tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin müsahibə 

namizədlərin sayına əsasən, 23 və 24 sentyabr 2020 tarixlərində də davam edə bilər.  

Seçim prosedurunun sonunda namizədlərin göstərdiyi yekun nəticələrin nəzərə alındığı reytinq 
cədvəli tərtib edilərək ICE Agentliyinin saytında dərc ediləcəkdir. 
 
https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, 100 baldan minimum 70 bal nəticə göstərən iştirakçıların namizədliyi 
keçərli hesab olunacaqdır.  
 
[Bakı 18/08/2020] 
 
Qəbul Komissiyasının sədri 
             Maurizio Ferri 
ICE Bakı Ofisinin direktoru 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan
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CONCORSO (COD. JTD N. 1/2020) 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. 

 
CALENDARIO PROVE 
 
 
PROVA SCRITTA 

La Prova Scritta si terra' il giorno 3 settembre 2020 alle ore 08:30 presso il  

Landmark Business Center, Gaya, piano -1 (90A Nizami St, Baku 1010)  

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

La Prova seguira' il seguente programma: 

08:30 – 09:25  Registrazione dei candidati  

09:30 – 11:00   Prova scritta (Durata 1 ora e 30 minuti) 

1 PROVA SCRITTA – così articolata PUNTEGGIO 

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

20 

1.2 Test in inglese a risposta multipla  12 

1.3 Traduzione di un testo dall'azero all'italiano (senza uso del Dizionario) 8 

1.4 Traduzione di un testo dall'inglese all'azero (senza uso del Dizionario) 20 

Punteggio Massimo 60 

 

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 1.1 (Pt 

13) ed il 70% del punteggio per la prova 1.4 (Pt 14) 

La data indicata potrà essere soggetta a cambiamenti legati al perdurare dell’emergenza Covid-19 

inoltre qualora emergessero particolari esigenze di distanziamento potrebbe rendersi necessario 

dividere i candidati in due gruppi, in ordine alfabetico, procedendo ad estrazione.  

In tal caso il primo gruppo estratto effettuerà la prova dalle 09:30 alle 11:00 ed il secondo gruppo 

dalle 11:30 alle 13:00. 

I candidati che nella prova scritta hanno raggiunto il punteggio minimo saranno invitati a 

sostenere la prova orale. 

La commissione valuterà i punteggi aggiuntivi (titoli di studio ed esperienza professionale – 

massimo 6 punti) per i soli candidati che hanno superato la prova scritta. 



       4                                                                                                           

  

I punteggi potranno essere attribuiti esclusivamente sulla base della documentazione 

giustificativa allegata dai candidati alla domanda di adesione ed indicata nel Formulario di 

registrazione. 

La prova orale sarà cosi articolata: 

2 PROVA ORALE PUNTEGGIO 

2.1 Conversazione in Italiano intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua 8 

2.2 Conversazione in inglese sulle materie tecniche oggetto della prima prova Attualità 
economica, Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione (ICE Agenzia ed altre 
Istituzioni, attività e funzionamento), Marketing internazionale 

14 

2.3 Conversazione in Azero intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua)  8 

2.4 Prova pratica di uso del personal computer 4 

Punteggio Massimo 34 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio minimo 

complessivo di 21 punti. 

Con successivo Verbale la Commissione Giudicatrice indicherà i candidati ammessi alla prova 

orale, i relativi punteggi parziali ed il calendario definitivo della prova. 

Fermo restando quanto indicato nel bando circa il preavviso minimo di 10 giorni, la data orientativa 

per la prova orale è fissata nel 22 settembre e la prova potrà proseguire anche nelle giornate del 

23 e 24 settembre, sulla base del numero dei candidati.  

Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria definitiva degli idonei che terrà conto dei 

punteggi complessivi riportati nell’intero iter di selezione e che sarà pubblicata sul sito dell’ICE 

Agenzia alla pagina dedicata alla selezione in oggetto:  

https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 

Per conseguire l’idoneità i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 70 su 100. 

 

[Baku 18/08/2020] 
 
 
Il presidente della Commissione  Giudicatrice  
                  Maurizio Ferri 
(Responsabile dell’Ufficio ICE di Baku) 
 

 

https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan

