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Lill-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
POST TA’ SENIOR SYSTEMS ADMINISTRATOR FL-UFFIĊJU TAĊ-CHIEF INFORMATION OFFICER FILMINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U NEGOZJI ŻGĦAR

Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.

1. Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar jilqa’ applikazzjonijiet għallpost ta’ Senior Systems Administrator fl-Uffiċju taċ-Chief Information Officer fil-Ministeru għall-Ekonomija,
Investiment u Negozji Żgħar.
Termini u Kundizzjonijiet
2.1. Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax (12) -il xahar .
2.2. Is-salarju ta’ Senior Systems Administrator huwa ta’ Skala ta' Salarju 7, li fis-sena 2020 huwa ta’ €24,894
fis-sena, li jiżdied b’€531.17 fis-sena sa massimu ta’ €28,081 .
2.3. Persuna fil-grad ta’ Senior Systems Administrator titla’ fi Skala 6 (€26,543 x €596.33 - €30,121) wara sitt (6)
snin servizz fil-grad, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti u suġġett li jitlesta kors speċifiku ta' ICT Toolkit
relatat ma' dan il-grad u t-Toolkit tas-Servizz Pubbliku kif stabbilit minn żmien għal żmien mill-Amministrazzjoni
Ċentrali.
2.4. Persuna magħżula tkun intitolata wkoll għall-bonus marbut mal-prestazzjoni sa massimu ta' 10% tas-salarju
bażiku tagħha. L-ammont pagabbli jiġi ddeterminat miċ-Chief Information Officer wara li tiġi kkunsidrata lprestazzjoni tal-uffiċjal u, fejn japplika, kwalunkwe rakkommandazzjoni li titressaq mis-superjur immedjat taluffiċjal. Il-ħlas tal-bonus huwa suġġett ukoll għall-policies tal-Amministrazzjoni Ċentrali skont kif inhu fis-seħħ
minn żmien għal żmien.
2.5. Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali pubbliċi mhumiex aċċettabbli.
Dmirijiet
3. Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal dan il-post ta' Senior Systems Administrator fl-Anness A li tinsab ma' din iċĊirkolari.

Rekwiżiti tal-Eliġibbilta’

4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu Uffiċjali
Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jew Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta li huma
mislufin/detailed/deployed /attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku li huma:
i . konfermati fil-ħatra preżenti tagħhom u li huma fil-pussess ta' kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 6 tal-MQF
(suġġetta għal minimu ta' 180 ECTS/ECVETS kretti, jew ekwivalenti fir-rigward ta' programmi li bdew minn
Ottubru 2003) fil-Computing u fl-ICT flimkien ma' sentejn (2) esperjenza ta' xogħol relevanti f'ambjent formali u
matur tal-ICT;
JEW
ii. konfermati fil-ħatra preżenti tagħhom u li huma fil-pussess ta' kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 5 tal-MQF
(suġġetta għal minimu ta' 60 ECTS/ECVETS kretti, jew ekwivalenti fir-rigward ta' programmi li bdew minn Ottubru
2003) fil-Computing u fl-ICT flimkien ma' erba' (4) snin esperjenza ta' xogħol relevanti f'ambjent formali u matur
tal-ICT;
JEW
iii. fi Skala mhux inqas minn Skala ta' Salarju 11, u li l-ħatra tagħhom f'din l-iskala ġiet ikkonfermata, flimkien ma'
seba' (7) snin esperjenza ta' xogħol relevanti f'ambjent formali u matur tal-ICT.
4.2. 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 fl-istess 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 ghall-applikazzjonijiet.
Kwalunkwe kriterju ieħor ta’ eliġibbilta għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.
4.3. Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eligibbilità, basta jkunu
fis-suġġetti mitluba. Kwalifika ta' Masters f'Livell 7 tal-MQF, jew ekwivalenti, għandha tinkludi minimu ta' 60
ECTS/ECVET kretti, fir-rigward ta' korsijiet li bdew minn Ottubru 2008.
4.4. Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki msemmija hawn fuq formalment xorta jiġu
ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifiki msemmija jew inkella jkunu lestew
b’suċċess il-kretti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn programm ta’ studju ta’
livell ogħla tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji ta' eliġibilta’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din issejħa għall-applikazzjonijiet.
4.5. Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.4 hawn fuq, mhux biss salħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.
4.6. L-applikanti prospettivi għandhom jaraw id-dispożiżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC,
jew awtorita pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-ħolqa aktar ‘l isfel).
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 skennjata u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal (https://recruitment.gov.mt).
5.2. Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.

Proċeduri tal-Għażla

6.1. L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall-post. Ilmarka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 100% u l-marka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 50%.
6.2. Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 sa 4.5, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.
Sottomissjoni tal-Applikazzjoni
7.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Direttur għas-Servizzi Korporattivi, Ministeru
għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, permezz tar-Recruitment Portal
biss f’dan lindirizz: https://recruitment.gov.mt. L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li għandu jinkludi
lista tal-kwalifiki tal-applikant), u Service and Leave Record Form (GP 47) aġġornat, li tali document irid ikun
maħruġ mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format pdf, li għandhom ikunu mibghuta
permezz tal-Portal. Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija s-13.30 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar ilĠimgħa 7 ta' Awissu 2020. Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni.
Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fil-provedimenti ġenerali msemmija hawn isfel.
7.2 Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li ma jħallux sal-aħħar tletin (30) minuta biex jissottemettu l-applikazzjoni
tagħhom.
7.3 Applikazzjonijiet li jaslu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (i.e. applikazzjonijiet tard) ma jiġux aċċettati.
7.4 Applikanti jingħataw sa żewġ (2) ġranet tax-xogħol wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ (2) ġranet tax-xogħol
mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar; biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost.
Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra
8. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari għall-:
benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita’;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki ;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
eżami mediku;
proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati ;
żamma ta’ dokumenti;
jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards flindirizz https://recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf jew jinkisbu mit-Taqsima
Riżorsi Umani, Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar,
Millenia Buildings , l-ewwel sular Triq Aldo Moro, Marsa . Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa
bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
Is-sit
elettroniku
u
l-indirizz
elettroniku
tad-Dipartiment
https://economy.gov.mt/en/jobopportunities/Pages/home.aspx u recruitment.meib@gov.mt.
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Dmirijiet u responsabbiltajiet

i.

Jassisti fl-iżvilupp, l-aġġornament u l-implimentazzjoni ta' prattiċi operattivi ġodda, u jassigura li
r-riżorsi disponibbli jintużaw b'mod effettiv u effiċjenti;

ii.

Jara li s-servizzi jitwasslu b’mod li jilħqu l-għanijiet tas-servizz, u jwettaq evalwazzjonijiet u
valutazzjonijiet biex jiżgura proċess stabbilit, effiċjenti u titjib kontinwu;

iii.

Jassisti biex jiżviluppa u jimplimenta strateġija biex ittejjeb ir-relazzjonijiet ma’ fornituri
ewlenin u jiżgura li s-servizzi u l-prodotti ta' l-IT mixtrija jikkonformaw bis-sħiħ mas-Service
Level Agreements (SLA) u kwalunkwe obbligu kuntrattwali ieħor;

iv.

Iwettaq superviżjoni fuq l-operat inkluż taħriġ u evalwazzjoni tal-istaff, u jipprovdi direzzjoni
lill-ħaddiema tekniċi kif ikun meħtieġ;

v.

Jassigura li l-politika u d-deċiżjonijiet maniġerjali jiġu mħarsa billi jassumi rwol ewlieni flimplimentazzjoni ta' sistemi/soluzzjonijiet tal-IT;

vi.

Jiżviluppa u jikkoordina direzzjonijiet u skedi ta’ proġetti biex il-benefiċċji jintużaw bl-aħjar
mod u jitnaqqsu l-impatti fuq l-utenti tas-sistemi tal-IT;

vii.

Jassigura li tinżamm is-sigurtà u l-integrità tas-sistemi u d-data pproċessata tal-ICT mill-istess
sistemi, inkluż il-kontroll tal-aċċess tal-utenti, l-irkupru minn diżastri u l-proċeduri ta’
kontinwità ta’ negozju;

viii.

Ifassal rapporti analitiċi dwar it-titjib kontinwu tas-servizz bil-għan li jinkisbu benefiċċji
kummerċjali sostenibbli;

ix.

Jikkoordina ma' entitajiet, fornituri, mas-CIO tal-Ministeru u mal-MITA dwar servizzi,
hardware, software u networks tal-ICT biex tiżgura operazzjonijiet siguri u f’waqthom;

x.

Jippjana u jfassal l-iskedar tal-installazzjoni tal-hardware, tas-sistemi operattivi u talapplikazzjonijiet;

xi.

Jimmaniġġja r-riżorsi tas-sistemi tal-IT inkluż il-prestazzjoni, il-kapaċità, id-disponibbiltà, isservizz li jagħti u kemm jista’ jiġi rkuprat;

xii.

Iżomm ruħu aġġornat mal-iżviluppi teknoloġiċi, fis-sistemi amministrattivi tat-teknoloġija u
jirrakkomanda modi biex jieħu vantaġġ mit-teknoloġija ġdida;

xiii.

Iwettaq dmirijiet oħra skont kif assenjat mis-Segretarju Permanenti, is-CIO jew irrappreżentant/a/i tagħhom.

xiv.

Kull dmir ieħor skont l-eżiġenzi tas-Servizz kif ordnat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.

