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Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Bini tal-Edukazzjoni
Triq l-Assedju l-Kbir
Furjana VLT 2000
Data: 30 ta’ Settembru 2016
Lis-Segretarji Permanenti
Lid-Diretturi Ġenerali
Lid-Diretturi
Lill-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
SEJĦA GĦALL- POŻIZZJONI TA’ KOORDINATUR NAZZJONALI GĦALL-PROGRAMM
“LENTI FUQ L-IŻVILUPP TA’ WLIEDNA” FI ĦDAN IL-MINISTERU GĦALLEDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

(Skont il-Pjan tal-HR tal-Ministeru għas-sena 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
tar-reklutaġġ, il-MEDE jimxi mal-Liġi Sussidjarja 327.546 (Reklutaġġ, Taħriġ Inizjali
u Żvilupp Professjonali Kontinwu u Protezzjoni ta’ Minorenni fl-Edukazzjoni
Obbligatorja).
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, fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, jilqa’ applikazzjonijiet
minn Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, impjegati tas-Settur Pubbliku li
qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku u ħaddiema tal-RSSL għall-pożizzjoni ta’
Koordinatur Nazzjonali għallProgramm Nazzjonali ta’ screening ta’ tfal b’diffikultajiet
edukattivi, imsemmi “Lenti fuq l-Iżvilupp ta’ Wliedna”, fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni
u x-Xogħol (MEDE). Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta li huma
ssekondati/mislufin/detailed/deployed/attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
jistgħu japplikaw ukoll.

2.0

Tul tal-assignment u kundizzjonijiet

2.1

Persuna magħżula tidħol f’assignment ta’ sitta u tletin (36) xahar bħala Koordinatur
Nazzjonali għall-Programm Nazzjonali ‘Lenti fuq l-Iżvilupp ta’ Wliedna’, fi ħdan ilMinisteru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE), li jista’ jiġi mġedded għal perjodi oħra.

2.2

Il-pożizzjoni ta’ Koordinatur Nazzjonali għall-Programm ‘Lenti fuq l-Iżvilupp ta’ Wliedna’
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hija suġġetta għal perjodu bi prova ta’ sena (1).
3.0

Salarju marbut mal-pożizzjoni

3.1

Is-salarju għall-pożizzjoni ta’ Koordinatur Nazzjonali għall-Programm ‘Lenti fuq l-Iżvilupp
ta’ Wliedna’ huwa ekwivalenti għal Skala ta’ Salarju 5 (li fis-sena 2016 huwa ta’ €25,288.98
fis-sena li jitla’ b’żidiet fis-sena ta’ € 640.67 sa massimu ta’ €29,133.00).

3.2

Is-salarju ta’ Koordinatur Nazzjonali jista’ jkun parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni
Ewropea sa Diċembru, 2020. Minn hemm ’il quddiem (Jannar 2021), is-salarju jkun kopert
minn Fondi Nazzjonali.

4.0

Dmirijiet u Responsabilitajiet

4.1

Il-Koordinatur Nazzjonali għall-Programm “Lenti fuq l-Iżvilupp ta’ Wliedna" għandu
jirrapporta lid-Direttur Servizzi għall-Istudent fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u xXogħol. Id-dmirijiet u responsabilitajiet ta’ persuna maħtura bħala Koordinatur Nazzjonali
tinkludi li:


tistabilixxi l-bżonnijiet fiżiċi ta’ spazju u tikkoordina diskussjoni, pjanijiet u limplimentazzjoni tax-xogħol relatat ma’ spazju għax-xogħol, inkluż xogħlijiet ta’
rinnovament;



tkun is-sors ta’ kuntatt għall-programm kollu, u tassigura li l-programm ikun kostanti
mar-rabtiet u l-obbligi tiegħu u li jinżammu komunikazzjoni u relazzjonijiet tajba bejn listakeholders tal-programm fi ħdan il-MEDE u l-MFH;



tkun is-sors ta’ kuntatt fejn jirrigwarda r-regoli u r-regolamenti ta’ kofinanzjamanent talUnjoni Ewropea, u tassigura li l-programm jinżamm skont ir-rabtiet u l-obbligi tiegħu,
b’mod partikolari fir-rigward ta’ reklutaġġ, ix-xiri ta’ riżorsi, pubbliċità u l-finanzjament
ġenerali tal-programm tul il-perjodu ta’ kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea;



tissorvelja l-aspetti maniġerjali u operattivi kollha tal-programm skont il-Manwal ta’
Proċeduri maħruġ mill-Managing Authority fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej
u l-Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali;



tikkoordina t-twaqqif ta’ Database Nazzjonali għall-programm li tkun tiġbor fiha r-rwol
ta’ l-istakeholders kollha u tassigura li database b’saħħitha għall-imsieħba kollha talprogramm titlesta fil-ħin u skont il-baġit;



tikkoordina t-twaqqif u l-moniteraġġ tal-implimentazzjoni ta’ kampanja nazzjonali ta’
informazzjoni rigward ‘Lenti fuq l-Iżvilupp ta’ Wliedna’;



tistabilixxi d-deliverablestal-programm, it-timelines, il-miri, u l-key performance
indicators u tassigura li dawn ikunu qegħdin jintlaħqu;



tirrikonċilja l-progress u l-kwalità tax-xogħol mal-pjan tal-programm u ma’ rapporti
maħruġa;



tassigura governanza tajba fil-ħruġ u l-iġġudikar ta’ sejħiet għall-offerti, sejħiet
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programm;


tikkoordina l-iddisinjar u l-organizzazzjoni ta’ taħriġ marbut mal-programm;



tistabilixxi mekkaniżmu sabiex id-dejta elettronika tiġi pproċessata u analizzata
b’mod effiċjenti u li tosserva l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta;



tistabilixxi l-għodda u l-proċessi ta’ bbaġitjar u ġestjoni relatati mal-finanzi talprogramm, kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk nazzjonali;



taġixxi bħala l-persuna ta’ kuntatt ewlenija tal-programm, billi tassigura
komunikazzjoni effettiva bejn it-timijiet kliniċi u amministrattivi tal-programm biex
ikun assigurat li r-riżultati mistennija jiġu implimentati fil-ħin previst u b’mod
effettiv;



tiżviluppa sistema li permezz tagħha r-riskji li jistgħu jinqalgħu matul il-programm
jiġu rriferuti għal-livell amministrattiv superjuri u jiġu mnaqqsa mal-ewwel
opportunità;



tanalizza l-progress tal-programm u tikkoordina diskussjoni fuq it-titjib jew irriżoluzzjoni ta’ kwistjonijiet skont il-bżonn;



teskala kwistjonijiet skont il-ħtieġa meta ma jkunx possibbli li dawn jiġu solvuti;



tipprepara rapporti lill-awtoritajiet fi ħdan il-MEDE u l-PPCD fuq il-progress
miksub f’każi ta’ kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea;



tkun fl-aħħar nett responsabbli għall-aspetti amministrattivi u koordinattivi talprogramm, inkluż il-koordinazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti;



twettaq dmirijiet oħra assenjati mid-Direttur SSD relatati mal-programm skont kif
stabbiliti mis-Segretarju Permanenti MEDE u/jew id-delegat tiegħu;



twettaq dmirijiet oħra skont l-eżiġenzi tas-Servizz Pubbliku u kif mitlub misSegretarju Permanenti Ewlieni.

5.0

Rekwiżiti għall-Eliġibbiltà

5.1

Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom
ikunu Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, impjegati tas-Settur Pubbliku li
qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku u ħaddiema tal-RSSL li :
(a)

għandhom kwalifika rikonoxxuta (Masters) f’Livell 7 tal-MQF b’mhux anqas minn
60 ECTS/ECVETS jew ekwivalenti (fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru
2008) f’Management Studies, Social Sciences &Humanities, u Health Science jew
f’qasam ieħor pertinenti ta’ studju flimkien ma’ mill-anqas tliet (3) snin esperjenza
f’xogħol rilevanti, li sena (1) minnhom għandha tkun f’pożizzjoni maniġerjali
f’programme/project management; JEW

(b)

għandhom kwalifika rilevanti rikonoxxuta f’Livell 6 tal-MQF, b’mhux anqas minn
180 ECTS/ECVETS jew ekwivalenti (fir-rigward ta’ programmi li bdew minn
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Ottubru 2003) f’Management Studies, Social Sciences & Humanities, u Health
Science jew f’qasam ieħor pertinenti ta’ studju flimkien ma’ mill-anqas ħames (5)
snin esperjenza f’xogħol rilevanti, li sena (1) minnhom għandha tkun f’pożizzjoni
maniġerjali f’programme/project management; JEW
(ċ)

Ikunu Uffiċjali Pubbliċi fi Skala ta’ salarju mhux anqas minn Skala 7 fis-Servizz
Pubbliku, u jkollhom tmien (8) snin ta’ esperjenza li sena (1) minnhom trid tkun
f’pożizzjoni maniġerjali fi programme/project management.

5.2

Biex jiġi ddeterminat il-livell ta’ responsabilità tal-impjegati tas-Settur Pubbliku li bħalissa
qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku u tal-ħaddiema tal-RSSL komparabbli mal-livell
ta’ responsabbiltà tal-pożizzjoni reklamata, il-Bord tal-Għażla għandu dejjem u formalment
jikkonsulta mad-Direttur/HR Manager responsabbli tal-entità rispettiva tas-Settur Pubbliku.

5.3

L-arranġament preżenti, fejn ħaddiema tas-Settur Pubbliku li qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz
Pubbliku jibqgħu fuq il-kotba tal-entità rispettiva, jibqa’ japplika, bil-kunsens tal-entità, f’każ
li ħaddiema tas-Settur Pubbliku li jintgħażlu għall-pożizzjoni. Ħaddiema tal-RSSL jibqgħu
fuq il-kotba tal-kumpanija.

5.4

Fl-eventwalità li ħaddiema tal-RSSL jottjenu l-istat indefinit fis-Servizz Pubbliku skont ilL.S. 452.81, l-impieg tagħhom mal-RSSL jiġi terminat.

5.5

Sakemm il-ħaddiema tal-RSSL ma jiħdux l-istat indefinit mas-Servizz Pubbliku wara erba’
snin fil-pożizzjoni skont il-L.S. 452.81, il-persuni maħtura jkunu intitolati jerġgħu lura għallpożizzjoni li kellhom mal-RSSL bis-salarju li kellhom mal-RSSL.

5.6

Kwalifiki ta’ livell ogħla minn dawk mitlubin hawn fuq jiġu aċċettati għal raġuni ta’
eliġibbiltà, sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ xi suġġett speċifiku.

5.7

Barra dan, dawk il-kandidati li ma kinux laħqu kisbu formalment il-kwalifiki msemmijin
hawn fuq xorta jistgħu jiġu kkunsidrati, sakemm jissottomettu xhieda li ġew approvati għallgħoti tal-kwalifiki ppreżentati sal-għeluq tal-ħin u d-data tas-sejħa għall-applikazzjonijiet.

5.8

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lil dawk l-applikanti li, barra r-rekwiżiti indikati f’paragrafu
5.1, għandhom prova ta’ esperjenza ta’ xogħol rilevanti fil- Management ta’ Proġetti, fl-EU
Fund Management, u fl-użu ta’ Monitoring Tools/Systems, stabbiliti u rilevanti.

5.9

Applikanti prospettivi għandhom ikunu konxji tal-ħtieġa li jipproduċu dikjarazzjonijiet ta’
għarfien mill-MQRIC rigward il-kwalifiki tagħhom mill-MQRIC, jew awtoritajiet oħra
rikonoxxuti, kif applikabbli, skont il-provedimenti applikabbli għal dis-sejħa għal
applikazzjonijiet (ara l-link aktar ‘l isfel).

6.0

Sottomissjoni ta’ Dokumentazzjoni ta’ Appoġġ

6.1

Kwalifiki u esperjenza li jiddikjara l-applikant għandhom jiġu sostnuti minn ċertifikati u/jew
ittri ta’ rakkomandazzjonijiet, li kopji tagħhom iridu jkunu mehmużin mal-applikazzjoni.
Kopji sskanjati mibgħutin elettronikament huma aċċettabbli. Ċertifikati ta’
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Diploma/Degree/Post-Graduate għandhom ikunu akkumpanjati minn traskrizzjoni
(suppliment ta’ Diploma/Ċertifikat) bl-Ingliżi, li turi d-Degree miksuba u l-klassifikazzjoni
finali. Kopji sskanjati mibgħutin elettronikament huma aċċettabbli.
6.2

Ċertifikati u/jew rakkomandazzjonijiet għandhom mingħajr l-ebda eċċezzjoni jkunu malapplikant biex jiġu vverifikati waqt l-intervista.

7.0

Proċedura 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 250 u l-marka li
persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 150. Il-kriterji tal-Assessjar tista’ taċċessa minn:
http://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx.

7.2

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

8.0

Sottomissjoni tal-Applikazzjonijiet

8. 1

Applikazzjonijiet, flimkien ma’ Formola ta’ Rekord tas-Servizz u l- Leave aġġornata (GP 47)
fil-każ ta’ Uffiċjali Pubbliċi, u sommarju tal-kwalifiki u esperjenza fil-Format tal-Curriculum
Vitae Ewropew, jiġu sottomessi BISS permezz tal-Portal tal-Ingaġġ tal-Edukazzjoni f’dan lindirizz: https://edurecruitment.gov.mt mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali
Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa, 14 ta’ Ottubru 2016. Irċevuta awtomatika tintbagħat lilek
permezz ta’ email tinformak li l-applikazzjoni tiegħek waslet.

8.2

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 filkonnessjoni tal-internet tista’ twassal għal diffikultajiet fis-sottomissjoni. MEDE ma tistax
tinżamm responsabbli għal xi dewmien minħabba tali diffikultajiet.

8.3

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, innumru tal-karta tal-Identità, il-Grad, in-numru. tat-telefown, u l-indirizz tad-dar flimkien marreferenza tas-sejħa li applikajt għaliha. Il-Kopja tal-GP47 tinbagħat lill-applikant permezz ta’
e-mail waqt li l-oriġinali tinbagħat lill-Bord tal-Għażla.

8.4

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

9.0

Proviżjonijiet Ġenerali oħra

9.1

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




kundizzjonijiet oħra applikabbli;
akkomodazzjoni xierqa għal persuni reġistrati b’diżabilità;
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tara

mis-sit









sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet ta’ għarfien dwar kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
eżami mediku;
il-proċess għas-sottomissjoni ta’ talbiet li jikkonċernaw ir-riżultat;
eżami mediku;
aċċess għall-formoli tal-applikazzjoni u dettalji relatati;
żamma ta’ dokumenti,

jistgħu jiġu eżaminati billi wieħed jidħol fil-websajt tal-Amministrazzjoni Pubblika Uffiċċju
tar-Riżorsi
Umani
f’dan
l-indirizz:
http://opm.gov.mt/en/PAHRO/RESOURCING/Documents/Forms%20and%20Templates/Pub
lic%20all%20position-%20general%provisions%%20june.pdf.
Dawn
il-proviżjonijiet
ġenerali għadhom jitqiesu bħala parti integrali minn dis-sejħa għallapplikazzjonijiet.
Għall-fini ta’ paragrafu 6.2 tal-Proviżjonijiet Ġenerali ta’ din is-sejħa għal applikazzjonijiet,
in-numru tal-fax huwa 2598 2264.

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