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Segretarji Permanenti
Diretturi Ġenerali
Diretturi
Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
POST TA’ ICT U BUSINESS ANALYST FI ĦDAN IL-MINISTERU GĦALLEDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
(skont il-pjan tal-HR għall-Ministeru 2016)

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) jixtieq jiġbed l-attenzjoni talapplikanti interessati li l-ebda forma ta’ abbuż fuq it-tfal m’huwa tollerat. Fil-proċess tarreklutaġġ, il-MEDE jimxi mal-Liġi Sussidjarja 327.546 (Reklutaġġ, Taħriġ Inizjali u
Żvilupp Professjonali Kontinwu u Protezzjoni ta’ Minorenni fl-Edukazzjoni Obbligatorja).
Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.
1.0

Introduzzjoni

1.1

Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE), jilqa’
applikazzjonijiet minn Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta għall-post ta’ ICT
u Buisness Analyst fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Uffiċjali Pubbliċi
fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, li huma ssekondati/mislufin/maħturin temporanjament
ma’/mgħoddija lil/marbutin ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku jistgħu japplikaw
ukoll.

2.0

Termini u kundizzjonijiet

2.1

Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax-il (12) xahar.

2.2

Is-salarju għall-post ta’ ICT u Buisness Analyst huwa ta’ Skala ta’ Salarju 9 li bħalissa
huwa €19,320.02 fis-sena li jiżdied b’€447.33 fis-sena sa massimu ta’ €22,004.00.

2.3

Persuna fil-grad ta’ ICT u Buisness Analyst titla’ fi Skala 8 (€20,619.02 x €486.83 €23,540.00) wara sitt (6) snin ta’ servizz sodisfaċenti fil-grad u suġġett li jtlesta kors
speċifiku ta’ ICT Tookit relatat ma dan il-grad u t-Toolkit tas-servizz pubbliku kif
stabbilit minn żmiem għal żmien mill-Amminstrazzjoni Ċentrali.

3.0

Dmirijiet

3.1

Id-dmirijiet ta’persuna fil-ħatra ta’ ICT u Buisness Analyst jinkludu:


Tikkordina il-ħtigijiet ta’ kuljum relatat mal-ICT fit-taqsima tan-Network u/jew talOperat;



Tara li servizzi adegwati qed jiġu pprovduti lill-Units Edukattivi, li jinkludu l-Iskejjel
Statali, iċ-Ċentri ta’ Tagħlim, u faċilitajiet oħra Edukattivi;



Tixpruna l-proġetti tad-dipartiment waqt li tiżgura l-implimentazzjoni b’suċċess,
moniteraġġ u sostenn tal-proviżjoni tas-servizzi;



Tikkollabora ma’ entitajiet relatati, ma’ fornituri, maċ-Chief Information Offcier
(CIO), f’dak li għandu x’jaqsam ma’hardware, software, in-netwroks u s-sistemi;



Tikoordina l-attivitajiet tas-Support Desk, taġġorna l-logbooks u r-rapportar;



Timmaniġja l-inventarju inkluż id-distrubuzzjoni u l-moviment tal-assi/periferali;



Twettaq kwalinkwe dmirijiet amministrativi tal-ICT, li jinkludu fajling, żamma ta’
rekords u kitba ta’ rapporti;



Tassisti fid-drafting ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi u tiżgura li d-dokumenti tat-tenders
huma skont il-proċeduri applikabbli u r-rekwiżiti tekniċi;



Tkun responsabbli mid-disinn tal-infrastruttura tal-iskejjel skont l-istandards u lmanteniment li jinkludi l-manutezzjoni ta’ kuljum;



Tassisti u tipprovdi sapport professjonali fi ħdan il-qafasinfrastrutturali bl-aħjar mod
possibbli;



Timmaniġja il-provista f’waqtha ta’ affarjiet konsumibbli sabiex tiżgura li jkun
hemm business conintuity;



Tattendi u tipparteċipa f’laqgħat tekniċia;



Iżżomm ruħhekk aġġornat ma’ tekonoloġiji ġodda skont ir-responsabbiltajiet tekniċi
tagħha;



Twettaq dmirijiet oħra relatati mal-ICT kif mitluba miċ-Chief Information Officer
u/jew Segretarju Permanenti MEDE u/jew delegat tiegħu;



Twettaq dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku kif ikun mitlub misSegretarju Permanenti Ewlieni.

4.0

Rekwiżiti għall-Eliġibbiltà

4.1

Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom
ikunu Uffiċjali Pubbliċi li:

(a) Għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-livell 5 tal-MQF, (suġġetta għall-minimu ta’ 60
ECTS/ECVET credits, jew ekwivalenti, rigward programmi mibdija minn Ottubru
2003) fil-Computing u/jew ICT, flimkien ma’ sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol
relevanti f’ambjent formali u matur tal-ICT; JEW
(b) Uffiċjali Pubbliċi fi Skala mhux inqas minn dik ta’ Skala 13, flimkien ma’ ħames (5)
snin esperjenza ta’ xogħol relevanti f’ambjent formali u matur tal-ICT.
4.2

Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’
eliġibbiltà, sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba.
Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki msemmija hawn fuq
formalment xorta jiġu kunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għall-għoti talkwalifiki msemmija sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

4.3

Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in
Scale permezz ta’ deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla flistess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali
grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.
Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu
bħala parti mis-snin ta’ servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.
Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbiltà għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa
t’applikazzjonijiet.

4.4

Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.3 hawn
fuq, mhux biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda
wkoll fid-data tal-ħatra.

4.5

L-applikanti prospettivi għandhom jaraw il-proviżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din issejħa għall-applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’
rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC, jew awtorità pertinenti oħra, kif
applikabbli (ara l-link aktar ’l isfel f’paragrafu 8.1).

5.0

Sottomissjoni ta’ Dokumentazzjoni

5.1

Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew
dokumenti li kopja tagħhom għandha tkun uploaded mal-applikazzjoni fuq ledurecruitment
portal:
https://edurecruitment.gov.mt.
Ċertifikati
tadDiploma/Degree/Post-Graduate jew kwalifiki rikonoxxuti komparabbli għandu jkollhom
magħhom transcript, bl-Ingliż (Diploma/Certificate supplement), li juri l-Grad miksub u
l-klassifikazzjoni finali.

5.2

Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.

6.0

Proċedura tal-Għażla

6.1

L-applikanti eliġibbli jiġu assessati minn Bord tal-Għażla biex jiddetermina kemm huma
adattati għall-pożizzjoni. Il-marka massima għal dan il-process tal-għażla hija 200 u lmarka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 100. Il-Kriterji tal-Assessjar jistgħu jinkisbu
minn https://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx.

6.1

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafu 4.1- 4.3,
għandhom esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.

6.2

Notifika
ta’
pubblikazzjoni
tar-riżultat
tista
https://education.gov.mt/vacancies/Pages/Published%20Results.aspx

7.0

Sottomissjoni tal-Applikazzjonijiet

7.1

Applikazzjonijiet, flimkien ma’ Formola ta’ Rekord tas-Servizz u l-Liv aġġornata (GP
47) fil-każ ta’ Uffiċjali Pubbliċi, u sommarju tal-kwalifiki u esperjenza fil-Format talCurriculum Vitae Ewropew, jiġu sottometti BISS permezz tal-Portal tal-Ingaġġ talEdukazzjoni f’dan l-indirizz: https://edurecruitment.gov.mt mhux aktar tard minn
nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar it-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2016. Irċevuta
awtomatika tintbagħat lilek permezz ta’ email tinformak li l-applikazzjoni tiegħek waslet.

7.2

L-applikanti huma mħeġġa biex ma jistennewx sal-aħħar ġurnata sabiex jissottomettu lapplikazzjonijiet tagħhom peress li numru kbir ta’ applikazzjonijiet f’daqqa jew xi ħsara
fil-konnessjoni tal-internet tista’ twassal għal diffikultajiet fis-sottomissjoni. MEDE ma
tistax tinzamm responsabbli għal xi dewmien minħabba tali diffikultajiet.

7.3

L-impjegati tal-MEDE biss, minbarra l-entitajiet, għandhom japplikaw għall-GP47 billi
jibgħatu e-mail fuq records.mede@gov.mt, u jindikaw b’mod ċar, l-isem u l-kunjom sħiħ,
in-numru tal-karta tal-Identità, il-Grad, in-numru. tat-telefon, u l-indirizz tad-dar flimkien
mar-referenza tas-sejħa li applikajt għaliha. Il-Kopja tal-GP 47 tinbagħat lill-applikant
permez ta’ e-mail waqt li l-oriġinali tinbagħat lill-Bord tal-Għażla.

7.4

Dettalji oħrajn li jikkonċernaw is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu filprovvedimenti ġenerali msemmijin hawn taħt.

8.0

Proviżjonijiet Ġenerali Oħra

8.1

Proviżjonijiet ġenerali oħra li għandhom x’jaqsmu ma’ dis-sejħa għall-applikazzjonijiet,
b’referenza partikolari għal:








tara’

mis-sit

benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
akkomodazzjoni xierqa għal persuni reġistrati b’diżabilità;
sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet ta’ għarfien dwar kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
il-proċess għas-sottomissjoni ta’ talbiet li jikkonċernaw ir-riżultat;
aċċess għal formoli tal-applikazzjoni u dettalji relatati;
żamma ta’ dokumenti,

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards fl-indirizz
https://opm.gov.mt/en/PSD/RESOURCING/Pages/Forms%20and%20Templates/Forms-and-

Templates.aspx . Dawn il-provvedimenti ġenerali għadhom jitqiesu bħala parti integrali minn dissejħa għall-applikazzjonijiet.

Joseph Caruana
Segretarju Permanenti
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

