MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
POŻIZZJONI TA’ KAP EŻEKUTTIV FIL-KUMMISSJONI NAZZJONALI
GĦAL EDUKAZZJONI AVVANZATA U OGĦLA (NCFHE)
(Numru tal-Permess tal-JobsPlus 490/2016)
Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.
1.0

Introduzzjoni

1.1

Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol javża li għandu lintenzjoni li jimla l-pożizzjoni vakanti ta’ Kap Eżekuttiv fil-Kummissjoni Nazzjonali
għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE).

2.0

Tul tal-assignment u Kundizzjonijiet

2.1

Persuna magħżula tidħol f’assignment ta’ sitta u tletin (36) xahar bħala Kap Eżekuttiv
fil-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE), li jista’
jiġġedded għal perjodi oħra.

2.2

Il-pożizzjoni ta’ Kap Eżekuttiv fil-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni
Avvanzata u Ogħla (NCFHE) hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sena (1).

2.3

Peress li din hi pożizzjoni ta’ kariga għolja ta’ tmexxija, din il-pożizzjoni taqa’ taħt
Regolament 7(4)(b)(i) tal-Liġi Sussidjarja 452.81 intitolata “Regolamenti dwar
Kuntratti ta’ Servizz għal Żmien Fiss.”

3.0

Salarju Marbut ma’ din il-Pożizzjoni

3.1

Is-salarju marbut mal-pożizzjoni ta’ Kap Eżekuttiv fil-Kummissjoni Nazzjonali għal
Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE) huwa ekwivalenti għal Skala ta’ Salarju 3,
li fl-2016 huwa ta’ €36,482.00 fis-sena.

3.2

Persuna magħżula tkun intitolata wkoll għal Expense Allowance ta’ €2,096.44 fissena, karozza ffinanzjata b’mod sħiħ u faċilitajiet tat-telefown b’xejn, suġġett għallimitu massimu ta’ konsum approvat.

3.3

Persuna magħżula tkun intitolata għal performance bonus sa massimu ta’ 15% tassalarju bażiku tagħha suġġett għal prestazzjoni pożittiva.

4.0

Dmirijiet

4.1

Ir-responsabbiltà ġenerali ta’ persuna fil-pożizzjoni ta’ Kap Eżekuttiv filKummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE) hija li
tiżgura l-promozzjoni, l-implimentazzjoni u l-immaniġġjar b’suċċess tal-miri
strateġiċi relatati mal- Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla
(NCFHE).
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4.2

Il-persuna fil-pożizzjoni ta’ Kap Eżekuttiv hija responsabbli għall-kompiti li ġejjin:


Tiddisinja, tippjana, twettaq, timmaniġja u timmonitorja l-attivitajiet kollha
indikati fil-programm ta’ ħidma tal-NCFHE;



Tiżviluppa l-istrateġiji neċessarji għat-twettiq tal-għanijiet tal-NCFHE;



Tiżgura it-twettiq tal-pjanijiet strateġiċi u operattivi tal-NCFHE fil-limiti approvati
tal-baġit;



Tipprovdi tmexxija lill-istaff tal-NCFHE, u timmaniġja l-prestazzjoni tagħhom,
fost l-oħrajn billi tasal għal qbil fuq pjanijiet ta’ prestazzjoni personali magħhom,
tevalwa l-prestazzjoni tagħhom, tipprovdi feedback regolari, u tindika oqsma fejn
jista’ jsir titjib;



Tagħmel analiżi fuq livell strateġiku tal-utilizzazzjoni tar-riżorsi tal-NCFHE, u
tiżgura li dawn qed jiġu użati b’mod sħiħ u effettiv sabiex tinkoraġġixxi l-fiduċja
tal-klijent;



Tagħmel ippjanar ta’ terminu fit-tul dwar policy u operat, u twettaq kwalunkwe
riċerka li tista’ tkun meħtieġa;



Tistabilixxi standards ta’ prestazzjoni u timplimenta analiżi tal-prestazzjoni u
pjanijiet għat-titjib tal-prestazzjoni.



Tiżgura l-viżibilità tax-xogħol tal-NCFHE, u trawwem parteċipazzjoni talkomunità, rapporti kordjali ma’ partijiet interessati u ma’ istituzzjonijiet
edukattivi;



Trawwem it-tkabbir sostenibbli tal-NCFHE billi tippromwovi servizzi miżjuda;



Tagħmel proposti lis-Segretarju Permanenti sabiex tippermetti lill-NCFHE tikseb
prestazzjoni aħjar u responsabbiltà ikbar.

4.3

Deskrizzjoni dettaljata tad-dmirijiet tal-pożizzjoni tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku li
ġej: http://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx.

5.0

Rekwiżiti ta’ Eliġibbiltà

5.1

Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għal applikazzjonijiet, l-applikanti
għandhom:
(i)

(a)

ikunu ċittadini ta’ Malta; JEW

(b)

ikunu ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom
jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’
impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati
dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema; JEW
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(c)

ikunu 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 leġiżlazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema; JEW

(d)

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

(e)

ikunu 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 talfamilja ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni talFamilja, 2007.

Il-parir tad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u Expatriates għandu jiġi mfittex
skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (c), (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. Il-Korporazzjoni tax-Xogħol u tTaħriġ għandha tiġi kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din il-materja.
(ii)

ikunu kapaċi jikkomunikaw sew kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż;

(iii)

ikollhom fil-pussess tagħhom postgraduate degree (Masters) rilevanti jew
kwalifika xierqa, komparabbli u rikonoxxuta fil-livell MQF 7 dment li għal
programmi li bdew minn Ottubru 2008 ‘il quddiem, il-kwalifika jrid ikollha
minimu ta’ 60 kredtu ECTS/ECVET f’oqsma rilevanti kif speċifikat hawn fuq,
u erba’ (4) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti inklużi tliet (3) snin f’pożizzjoni
ta’ maniġment;
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 kkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati
għall-għoti tal-kwalifiki msemmija sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa
għal applikazzjonijiet.

(iv)

ikollhom kondotta li hi xierqa għall-pożizzjoni li l-persuna qed tapplika
għaliha (applikanti li diġà huma fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta għandhom
jipproduċu l-Formola tar-Rekord tas-Servizz u tal-Leave (GP 47); dawk li
japplikaw minn barra s-Servizz Pubbliku għandhom jipproduċu Ċertifikat tal3

Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorità oħra kompetenti mhux aktar minn
xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati
tal-Gvern qabel u jagħtu d-dettalji).
5.2

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafu 5.1,
jistgħu juru computer literacy sħiħa.

5.3

B’eċċezzjoni għal dawk il-kwalifiki msemmija fil-paragrafi 5.4 u 5.5 hawn isfel, lapplikanti għandhom jipproduċu dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent maħruġa miċ-Ċentru
Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (MQRIC) fi ħdan ilKummissjoni Nazzjonali ghall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE) jew
awtorità pertinenti oħra, skont il-każ. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi mehmuża malapplikazzjoni, bl-oriġinali tintwera waqt l-intervista.

5.4

Madankollu, qabel ma jiġu mitluba dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent dwar ilkwalifiki skont paragrafu 5.3, il-kandidati mitluba huma l-ewwel jikkonsultaw iddatabase tal-NCFHE dwar il-kwalifiki li huma regolati, li tista’ tiġi aċċessata fuq din
is-sit elettroniku: http://www.ncfhe.org.mt/
L-applikanti huma eżentati milli
jipproduċu dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent hekk kif imsemmi f’paragrafu 5.3 jekk
qegħdin jippreżentaw kwalifiki mniżżla f’din id-database.

5.5

Mhumiex meħtieġa dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent miċ-Ċentru Malti għal
Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni tal-Kunsill Malti għall-Kwalifiki
(MQRIC) għall-kwalifiki maħruġa mill-Università ta’ Malta inklużi dawk mogħtija
mill-Bord tal-MATSEC, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST),
l-Institute of Tourism Studies (ITS) u kif ukoll awards, ċertifikati u diplomi minn
Ministeri marbuta bi protocol mal-NCFHE.

5.6

F’każ ta’ dubju, madankollu, il-Bord tal-Għażla jista’ jwarrab din l-eżenzjoni u jitlob
lill-applikant/a biex jipproduċi/tipproduċi dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent maħruġa
miċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni. F’dan il-każ,
l-applikant/a jingħata/tingħata xahar ċans sabiex jipproduċi/tipproduċi d-dikjarazzjoni,
bil-possibilta’ ta’ estensjoni kif imsemmi f’paragrafu 5.7.

5.7

Fejn jikkonċerna l-kwalifiki oħrajn kollha li ma jaqgħux taħt paragrafu 5.4 u 5.5, lapplikanti huma meħtieġa jissottomettu dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent kif spjegat
f’paragrafu 5.3. Dawk l-applikanti li m’għandhomx din id-dikjarazzjoni jkunu jistgħu
japplikaw, iżda jridu jibagħtu kopja tad-dikjarazzjoni lid-dipartiment/direttorat
riċeventi kif tkun għad-dispożizzjoni tagħhom. Applikanti li ma jippreżentawx din iddikjarazzjoni fi żmien xahar għal raġunijiet mhux fil-kontroll tagħhom, jistgħu jitolbu
għal estensjoni b’xahar ieħor lid-Dipartiment/Direttorat fejn qed jintlaqgħu lapplikazzjonijiet, u jindikaw b’mod ċar ir-raġunijiet għad-dewmien.

6.0

Sottomissjoni ta’ Dokumenti

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.
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6.2

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

7.0

Proċedura tal-Għażla

7.1.

L-applikanti eliġibbli jkunu rikjesti li jwettqu kompitu miktub qabel ma jissejħu għal
intervista. Il-kandidati li ma jwettqux dan il-kompitu jkunu kkunsidrati li rtiraw lapplikazzjoni tagħhom.

7.2.

Il-marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 200 u l-marka li persuna trid
iġġib biex tgħaddi hija 100.

8.0

Sottomissjoni ta’ Applikazzjonijiet

8.1

Applikazzjonijiet flimkien ma’ curriculum vitae li juri l-kwalifiki u l-esperjenza, se
jintlaqgħu fit-Taqsima tal-Customer Care, Education Building, Triq l-Assedju l-Kbir,
Floriana, jew fl-Uffiċċju tal-Edukazzjoni, Victoria, Għawdex sa mhux iktar tard minn
nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) ta’ nhar il-Ġimgħa, 28 ta’ Ottubru 2016.
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