MINISTERU GHALL-EDUKAZZJONI U X-XOGHOL
POŻIZZJONI TA’ KOORDINATUR TAT-TRASPORT TAL-ISKOLA
FI ĦDAN IL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
(Skont l-HR Plan tal-Ministeru għas-sena 2016)
Skont klawsola 3.1(l) tal-Ftehim Kollettiv kurrenti, nomenklaturi li jindikaw il-maskil
jinkludu wkoll il-femminil.
1.0

Introduzzjoni

1.1

Is-Segretarju Permanenti, Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol jilqa’
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Koordinatur tat-Trasport tal-Iskola fi ħdan ilMinisteru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE).

2.0

Tul tal-assignment u kundizzjonijiet

2.1

Persuna magħżula tidħol f’assignment/inkarigu ta’ sitta u tletin (36) xahar bħala
Koordinatur tat-Trasport tal-Iskola fil-MEDE li jista’ jiġi mġedded għal perjodi oħra.

2.2

Il-pożizzjoni ta’ Koordinatur tat-Trasport tal-Iskola hija suġġetta għal perijodu ta’
prova ta’ sena (1).

3.0

Salarju marbut mal-pożizzjoni

3.1

Is-salarju mehmuż ma' din il-pożizzjoni ta' Koordinatur tat-Trasport tal-Iskola huwa
ekwivalenti għal Salarju ta' Skala 11, li fl-2016 huwa ta' €17,022.98 fis-sena, li jiżdied
b'inkrimenti annwali ta' €375.17 sa massimu ta' €19,274.00.

4.0

Dmirijiet

4.1

Id-dmirijiet ta’ persuna fil-pożizzjoni ta’ Koordinatur tat-Trasport tal-Iskola fi ħdan
MEDE jinkludu:


Li jkollha l-ħila timplimenta l-politika tat-Trasport approvata mid-Direttorati talEdukazzjoni;



Tipproponi titjib fis-sistema eżistenti tat-trasport;



Tieħu responsabbiltà sħiħa għat-tmexxija tat-Taqsima tat-Trasport;



Titlob mill-Kapijiet tal-Iskola, il-ħtiġijiet ta’ transport qabel ma tibda s-sena
skolastika;



Tistabbilixxi r-rotot skont it-talbiet li jsiru mill-Kapijiet tal-Iskola.;



Tfassal reġistru tar-rotot li jiġu mqassmin f’kategoriji skont jekk ir-rotot humiex
meħtieġa għal:
(i)

Studenti bi bżonnijiet speċjali li qegħdin fi skola regolari li
jagħmlu użu minn wheelchair

(ii)

Studenti bi bżonnijiet speċjali fiċ-Ċentru speċjali li jagħmlu użu
minn wheelchair

(iii) Studenti bi bżonnijiet speċjali li jeħtieġu taxi fl-iskejjel regolari
(iv) Rotot li jeħtieġu minibus b’14-il sit
(v)

Rotot li jeħtieġu minibus b’18-il sit

(vi)

Rotot li jeħtieġu vetturi b’36 sit

(vii) Rotot li jeħtieġu vetturi sa 53 sit


Tippreżenta r-reġistru tar-rotot lill-iskejjel u tiġbor lura tagħrif għall-irranġar
mill-ġdid;



Tippreżenta tagħrif lura lil operaturi rispettivi skont it-tqassim tar-rotot bi qbil
skont il-ftehim bejn Direttorati/fornituri;



Tirċievi ilmenti mill-iskejjel u entitajiet oħrajn dwar kwistjonijiet relatati malħidmiet tat-trasport tal-iskola;



Taġixxi fuq l-ilmenti u tipprovdi tagħrif lura lid-Direttorati u lill-iskejjel dwar
soluzzjonijiet offruti u l-azzjonijiet li ttieħdu



Tirċievi notifiki ta’ bidliet fl-iskedi meħtieġa mill-iskejjel u tippreżentahom lil
operaturi għal azzjoni neċessarja, tieħu nota tan-notifiki;



Tfassal data ta’ tnaqqis ta’ inċidenti mill-operaturi u tapplika penalitajiet lilloperaturi preżenti bi qbil mal-ftehim stabbilit;



Temenda rotot fuq bażi regolari sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet dejjem jinbidlu talistudenti u l-iskejjel;



Tikkomunika mal-operaturi u l-iskejjel dwar l-immaniġġjar tat-traffiku dwar
rotot u skejjel fil-qrib;



Iżżur l-iskejjel sabiex tirranġa kwistjonijiet dwar l-immaniġġjar tat-traffiku dwar
rotot u skejjel fil-qrib;



Taġġorna r-rekords fis-software dwar rotot li jikkonċernaw studenti li jagħmlu
użu mit-trasport uffiċjali tal-iskola;



Tipprovdi skeda tal-ħidmiet tat-trasport kif mitlub mid-Direttorati minn żmien
għal żmien, u jikkomunika mal-operaturi u l-iskejjel dwar l-iskeda pprovduta;



Tipprovdi skeda għall-istudenti bi bżonnijiet speċjali għal Skola Sajf;



Tivverifika l-irċevuti u tirrakkomanda lid-Direttur azzjonijiet li jridu jittieħdu
qabel ma jseħħ il-ħlas;



Tikkomunika mad-dipartiment tal-Kontijiet tad-Direttorati dwar it-twettiq, ilvjaġġi li ma sarux, it-twettiq ta’ vjaġġi li saru kmieni/tard u kwistjonijiet oħra
rrelatati mal-ħidmiet tat-trasport;



Xi xogħol ieħor li jista’ jkun meħtieġ mid-Direttorati minn żmien għal żmien
relatat mal-ħidmiet tat-trasport għall-iskejjel;



Twettaq dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku skont struzzjonijiet tasSegretarju Permanenti Ewlieni.

5.0

Rekwiżiti tal-eliġibbiltà

5.1

Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti
għandhom ikunu:
(i) (a) ċittadini ta’ Malta; jew
(b)

ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd
għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg
bis-saħħa ta’ leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar
iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

(c)

ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament
ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li
jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

(d)

kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni
familjari tagħhom ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ), skont kif
hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati
msemmija hawn fuq; jew

(e)

ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li
joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti
tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil
(Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza
taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess regolamenti, flimkien mal-membri
tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni talFamilji.

Il-parir tad-Dipartiment għall-Affarijiet taċ-Ċittadinanza u Expatriates fi ħdan lAġenzija Identity Malta għandu jiġi mfittex skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni talprovvedimenti imsemmija hawn fuq.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (ċ), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’
liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar lImmigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. L-aġenzija Jobsplus għandha tiġi
kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din il-materja.
(ii)

ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u dik Ingliża;

(iii)

ikollhom kwalifika rikonoxxuta f’Livell 3 tal-MQF fl-ECDL; U
a)

għandhom diploma rikonoxxuta pertinenti f’Livell 5 tal-MQF (dment li
fir-regward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2003 ’l quddiem, din
għandha tkun suġġetta għal minimum ta’ 60 kredtu ECTS/ECVETS
jew ekwivalenti; JEW

b)

Uffiċjal Pubbliku fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, fi Skala ta’ Salarju
mhux anqas minn Skala 15, bi (3) tliet snin esperjenza ta' xogħol
relevanti.

Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’
eliġibbilita’, sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba.
Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq
formalment xorta jiġu ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għallgħoti tal-kwalifiki imsemmija sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa ghallapplikazzjonijiet.
(iv)

ta’ kondotta li hi xierqa għall-pożizzjoni li l-persuna qed tapplika għaliha
(applikanti li diġa’ qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu
jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP 47); filwaqt li dawk li
japplikaw minn barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta
maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux aktar minn xahar
(1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati talGvern qabel u jagħtu d-dettalji).

5.2

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafu 5.1,
għandhom esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.

5.3

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

6.0

Sottomissjoni ta' dokumentazzjoni

6.1

Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew
dokumenti li kopja tagħhom għandha tkun mehmuża mal-applikazzjoni. Kopji
scanned mibgħuta b’mod elettroniku huma aċċettati.

6.2

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

7.0

Proċeduri tal-għażla

7.1

L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-Għażla biex jiddetermina kemm
huma adatti għall-pożizzjoni. Il-marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija
200 u l-marka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 100. Il-kriterji tal-Assessjar tista’
tinstab minn fuq: http://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx.

7.2

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

8.0

Sottomissjoni tal-applikazzjoni

8.1

Applikazzjonijiet, flimkien ma’ Formola ta’ Rekord tas-Servizz u l-Leave (GP 47)
aġġornata fil-każ ta’ Uffiċjali Pubbliċi u sommarju tal-kwalifiki u esperjenza filFormat tal-Curriculum Vitae Ewropew, għandhom jintbagħtu permezz tal-Portal talIngaġġ tal-Edukazzjoni BISS f’dan l-indirizz: https://edurecruitment.gov.mt mhux
aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar it-Tnejn 19 ta’
Settembru 2016. Irċevuta awtomatika tintbagħat lilek permezz ta’ e-mail tinformak li
l-applikazzjoni tiegħek waslet.

8.2

L-applikanti huma mħeġġa biex ma jistennewx sal-aħħar ġurnata sabiex jissottomettu
l-applikazzjonijiet 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.

8.3

L-impjegati tal-MEDE biss, minbarra l-entitajiet għandhom japplikaw għal GP 47 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 ma’ ir-referenza tas-sejħa li applikajt għaliha. Kopja tinbagħat lill-applikant
permez ta’ e-mail u l-oriġinali tinbagħat lill-Bord tal-Għażla.

8.4

Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fil-provvedimenti
ġenerali msemmija hawn isfel.

9.0

Provvedimenti ġenerali oħra

9.1

Provvedimenti ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza
partikolari għall-:









mis-sit

kundizzjonijiet applikabbli oħrajn;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
il-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
eżami mediku;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati
żamma ta’ dokumenti

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Direttorat tar-Resourcing,
Uffiċċju
tar-Riżorsi
Umani
fl-Amministrazzjoni
Pubblika
fl-indirizz
http://opm.gov.mt/en/PAHRO/RESOURCING/Pages/Forms%20and%20Templates/F
orms-and-Templates.aspx. Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa
bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
Is-sit elettroniku, u n-numru tal-fax tal-Ministeru huma www.education.gov.mt, u
2598 2264.

