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Lis-Segretarji Permanenti
Lid-Diretturi Ġenerali
Lid-Diretturi
Lill-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
POST TA’ SENIOR OPERATIVE (MAINTENANCE) GRUPP IV FIL-MINISTERU 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 Operative (Maintenance) fil-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar.
Termini u Kundizzjonijiet
2.1. Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sitt (6) xhur.
2.2. Is-salarju ta’ Senior Operative (Maintenance) Grupp IV huwa ta’ Skala ta' Salarju 17, li fis-sena 2020 huwa
ta’ €12,972 fis-sena, li jiżdied b’€244 fis-sena sa massimu ta’ €14,436 .
2.3. Persuna fil-grad ta’ Senior Operative (Maintenance) Group IV titla’ fi Skala 16 (€13,913 x €263 - €15,491 )
wara ħames (5) snin servizz fil-grad, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.
2.4. Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali pubbliċi mhumiex aċċettabbli. Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali
pubbliċi li diġa' għandhom ħatra fl-istess grad li qed tkun reklamata huma permessi biss jekk il-qasam ta'
speċjalizzazzjoni tal-post vakanti huwa differenti minn dak tal-applikant u jeħtieġ kwalifika speċifika relatat bħala
rekwiżit ta' eliġibbilta', li l-applikant irid jissodisfa.
Dmirijiet
3. Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal dan il-post ta' Senior Operative (Maintenance) Grupp IV fl-Anness A li tinsab
ma' din iċ-Ċirkolari.
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 japplikaw għal post ogħla
għandom ikunu konfermati fil-ħatra kurrenti tagħhom.

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.

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. Kopji scanned mibgħuta b’mod elettroniku jiġu aċċettati.
Dawn id-dokumenti ma jistgħux jiġu sottomessi aktar tard minn jumejn ta’ xogħol (2) mid-data tal-għeluq tas-sejħa
għall-applikazzjonijiet, taħt l-ebda ċirkostanza.
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 u 4.2, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.
Sottomissjoni tal-Applikazzjoni
7.1 L-applikazzjonijiet flimkien ma’ Service and Leave Record Form (GP 47) aġġornat, li tali dokument irid ikun
maħruġ mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, jintlaqgħu mit-Taqsima Riżorsi Umani,
Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar sa 17.15 (Ħin
Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa 20 ta' Novembru, 2020. L-applikazzjonijiet jistgħu wkoll jiġu sottomessi
permezz tal-Online Government Recruitment Portal fuq https://recruitment.gov.mt sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’
din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, kif indikat hawn fuq. 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
Nancy Caruana
Segretarju Permanenti
Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar
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L-impjieg

Senior Operative (Maintenance) Group IV

MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, INVESTIMENT U
NEGOZJI ŻGĦAR

Dmirijiet u responsabbiltajiet

i.

Jassisti fit-twettiq tal-kompiti tas-sengħa bħal tikħil u tibjid tal-uffiċini, jaghmel tiswijiet bilġibs u drywall u xogħol ta’ żebgħa

ii.

Jżarma u jarma għamara jew diviżorji u jġorr għamara f’diversi uffiċini

iii.

Jassisti fit-tibdil u jsewwi twieqi, bibien, serraturi u armarji

iv.

Jassisti fil-manutenzjoni ta’ aċċessorji u tgħamir relatat mal-uffiċini

v.

Jassisti fix-xogħol ta’ plumbing

vi.

Jassisti fil-manutenzjoni ta’ dwal tal-uffiċini bħal tibdil ta’ bozoz

vii.

Jagħmel tiswijiet żgħar fuq bini u xogħol manwali bażiku ieħor

viii.

Jassisti fuq proġetti speċifiċi skont kif dirett

ix.

Jwieġeb għal sejħiet ta’ manutenzjoni ta’ emerġenza kif meħtieġ

x.

Jżomm rekords skedati ta’ proċeduri ta’ manutenzjoni u ta’ makkinarju fl-uffiċini

xi.

Jassigura ambjent sikur fuq il-lant tax-xogħol biex inaqqas ir-riskju ta’ korrimenti u inċidenti

xii.

Jassisti lis-superjuri skont l-istruzzjonijiet mogħtija

xiii.

Kwalunkwe kompitu ieħor li s-superjur jista jiddelega lilu/lilha kif jista’ jkun meħtieġ

xiv.

Kwalunkwe dmir ieħor kif ordnat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni

