HR MEDE Ċirkulari Nru.27/2016
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Bini tal-Edukazzjoni
Triq L-Assedju l-Kbir
Furjana VLT 2000

DES 20/2016

Data: 2 ta’ Settembru 2016
Lis-Segretarji Permanenti
Lid-Diretturi Ġenerali
Lid-Diretturi
Lill-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
POST TA’ ASSISTANT TECHNICAL OFFICER (DISINN U TEKNOLOĠIJA) FILKULLEĠĠI FIL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
(Skond l-HR Plan tal-Ministeru għas-sena 2016)
Skond klawsola 3.1 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 (MEDE) jilqa’
applikazzjonijiet mingħand Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta għallpost ta’ Assistant Technical Officer (Disinn u Teknoloġija) fil-Kulleġġi fil-MEDE.

1.2

Uffiċjali
Pubbliċi
fis-Servizz
Pubbliku
ta’
Malta
li
huma
sekondati/mislufin/detailed/deployed/attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur
Pubbliku jistgħu japplikaw ukoll.

2.0

Termini u Kundizzjonijiet

2.1

Is-salarju ta’ Assistant Technical Officer (ATO) huwa ta’ Skala ta’ Salarju 13, li fl2016 huwa ta’ €14,981.00 fis-sena, u li jitla’ b’żidiet fis-sena ta’ €335.50 sa massimu
ta’ €16,994.00.

3.0

Dmirijiet u Responsabbiltajiet

3.1

Aktar dettaliji fuq id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet ta’ Assistant Technical Officer
(Disinn
u
Teknoloġija)
jistgħu
jinkisbu
mill-link:
http://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx.

4.0

Rekwiżiti tal-Eliġibbiltà

4.1

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

fil-Grad ta’ Senior Technician jew Senior Tradesman; JEW

(b)

4.2

fil-Grad ta’ Technician jew Tradesman fi Skala ta’ Salarju 15, li jkollhom filpussess tagħhom, tal-anqas Higher Technician Diploma (HTD) jew kwalifika
rikonnoxuta xierqa komparrabbli, fid-Disinn u Tekonoloġija.

L-HTD hija meqjusa bħala kwalifika f’Livell 5 fil-Qafas ta’ Kwalifiki ta’ Malta.
Persuna li għandha fil-pussess tagħha, kwalifika xierqa f’livell 4 tal-MQF, segwita
b’sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol xierqa u ppruvata, titqies bħala li tissodisfa ilklawsola “Higher Technican Diploma jew kwalifika rikonnoxuta xierqa
komparrabbli”, imsemmija f’paragafu 4.1 (b) hawn fuq.
Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini
ta’ eliġibilità, basta jkunu fl-oqsma mitluba.
Barra minn hekk dawk il-kanditati 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 issejħa għall-applikazzjonijiet.

4.3

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-applikanti li, minbarra dak mitlub f’paragrafu 4.1
hawn fuq, għandhom esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.

4.4

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 f’paragrafu 8.1 aktar ‘l isfel).

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 mehmuża mal-applikazzjoni.
Ċertifikati ta’ Diploma/Degree/Post Graduate jew kwalifika komparabbli għandhom
jinkludu traskrizzjoni (Diploma/Certificate Supplement) bl-Ingliż, li jindika d-Degree
u l-klassifikazzjoni finali. Kopji scanned mibgħuta b’mod elettroniku jiġu aċċettati.

5.2

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

6.0

Proċeduri tal-Għażla

6.1

L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-Għażla biex jiġi ddeterminat min
hu adatt għall-post. Il-marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 200 u lmarka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 100 . Il-Kriterji tal-Assessjar jistgħu
jinkisbu permez tal-link: https://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx.

6.2

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

7.0

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

7.1

Applikazzjonijiet, flimkien ma’ Formola ta’ Rekord tas-Servizz u l-Leave aġġornata
fil-każ ta’ Uffiċjali Pubbliċi (GP 47) 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

fuq

is-sit

2

aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar it-Tnejn, 19 ta’
Settembru 2016. Irċevuta awtomatika tintbagħatlek permezz ta’ e-mail tinformak li
l-applikazzjoni tiegħek waslet.
7.2

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 tinżamm responsabbli għal xi dewmien minħabba tali diffikultajiet.

7.3

L-impjegati tal-MEDE biss, minbarra l-entitajiet għandhom jappikaw għal 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 qed tapplika għaliha.

7.4

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

8.0

Provvedimenti Ġenerali

8.1

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








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

jistgħu jinkisbu mis-sit elettroniku tal-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani flAmministrazzjoni
Pubblika
fl-indirizz
https://opm.gov.mt/en/PAHRO/RESOURCING/Documents/Forms%20and%20Temp
lates/GENERALPROVISIONS-PUBLICCALLFORAPPLICATIONS-POSTS.pdf.
Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn
din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
Għall-fini ta' paragrafu 5.2 tal-Provvedimenti Ġenerali ta' din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, in-numru tal-fax huwa 2598 2264.

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