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Ministeru Għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 2000

Data: 12 ta' Frar, 2021 

Lis-Segretarji Permanenti
Lid-Diretturi Ġenerali
Lid-Diretturi
Lill-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku

1. Id-Direttur Għas-Servizzi Korporattivi, Ministeru Għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jilqa’ applikazzjonijiet għall-
post ta’ Tradesman/Senior Tradesman (Plasterer and Painter)    fil-Ministeru Għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.

2.1 Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sitt (6) xhur .

2.2 Is-salarju ta’  Tradesman huwa ta’ Skala ta' Salarju 16, li fis-sena 2021 huwa ta’ €14,306 fis-sena, li jiżdied
b’€263 fis-sena sa massimu ta’ €15,884.

2.3 Persuna fil-grad ta’ Tradesman  titla’ fi Skala 15(€15,263x €298 - €17,051) wara ħames (5) snin servizz fil-
grad, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.4 Persuna fil-grad ta’ Tradesman tiġi promossa għall-grad ta’  Senior Tradesman fi Skala 14 (€16,361x
€316,83 - €10,262) wara għaxar (10)  snin servizz fil-grad ta’ Tradesman  jew ħames (5) snin jekk  tkun fil-
pussess ta' Diploma ta' Higher Technician, jew kwalifika rikonoxxuta , kumparabbli jew kwalifika teknika ogħla,
dejjem jekk tkun qdiet dmirha b'mod sodisfaċenti.

2.5 Il-Higher Technician Diploma hija meqjusa bħala kwalifika f' Livell 5 tal-MQF fil-Malta Qualifications
Framework (suġġetta għal minimu ta' 60 ECTS/ECVET kreditu, jew ekwivalenti*). Persuna li jkollha kwalifika
rikonoxxuta f'Livell 4 tal-MQF suġġetta għal minimu ta' 120 ECTS/ECVET kreditu, jew ekwivalenti, segwita b'
sentejn (2) esperjenza xierqa u ppruvata, titqies bħala li tissodisfa l-klawsola tal-'Higher technician Diploma' jew
kwalifika xierqa kumparabbli.

* Fin-nuqqas ta' evidenza dokumentarja dwar l-ECTS/ECVET kretti jew sistema oħra ta' kejl tal-kontenut tal-kors,
il-bord tal-għażla għandu jevalwa l-programm ta' studju sottomess u jiddetrmina li huwa kumparabblima' 60/120
ECTS/ECVET kretti (skont kif applikabbli). Jista' jintalab il-parir tal-MQRIC.

2.6 Il-persuna nnominata tkun intitolata għall-benefiċċji oħra u soġġetta għall-kundizzjonijiet u obbligi li jkunu
mniżżlin fi kwalunkwe ftehim rilevanti bejn il-Gvern ta' Malta u l-Unjins kompetenti.

2.7 Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali pubbliċi li diġà għandhom ħatra fl-istess grad li qed tkun reklamata

POST TA’ TRADESMAN/SENIOR TRADESMAN (PLASTERR AND PAINTER) FIL-MINISTERU GĦALL-
AFFARIJIET BARRNIN U EWROPEJ 

Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil. 
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huma permessi biss jekk il-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tal-post vakanti huwa differenti minn dak tal-applikant u
jeħtieġ kwalifika speċifika relatata bħala rekwiżit ta’ eliġibbiltà, li l-applikant irid jissodisfa.

2.8 L-aċċettazzjoni ta’ ħatra f’dan il-grad tfisser li kwanlunkwe applikazzjoni pendenti fi ħdan is-Servizz Pubbliku
awtomatikament titqies bħala rinunzjata, sakemm dawn ta’ l-aħħar ma jkunux applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet
SAAC jew applikazzjonijiet għal pożizzjoni definita meta l-uffiċjal ikkonċernat ikollu ħatra indefinita.

3. Id-dmirijiet għal dan il-post ta’  Tradesman / Senior Tradesman (Plasterer and Painter) jinsabu fl-Anness A
mehmuż ma’ din iċ-Ċirkolari. 

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, għandom ikunu konfermati fil-
ħatra kurrenti tagħhom 

U

(i) persuni li għandhom ċertifikat ta' Journeyman fis-sengħa ta' Plastering & Painting wara li jkunu temmew
b'suċċess il-kors ta' studju taħt l-Extended Skills Training Scheme (ESTS), jew kwalifika rikonoxxuta, xierqa,
komparabbli jew ogħla;

JEW

(ii) uffiċjali Pubbliċi li l-kompetenza tagħhom fis-sengħa ta' Plastering & Painting tkun ġiet iċċertifikata min Trade
Testing Board imwaqqaf taħt l-Employment and Training Services Act, jew programm relevanti kumparabbli fl-
istess qasam fil-Livell 2 tal-MQF.

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 Uffiċjali Pubbliċi li bħalissa għandhom ħatra bħala Uffiċjali fil-Grad huma kkunsidrati fuq bażi personali li
jappartjenu għall- klassi/stream tal-grad sostantiv immedjatament preċedenti tagħhom u jistgħu japplikaw fuq il-
bażi tal-iskala kurrenti tagħhom bħala Uffiċjal fil-Grad, li għandha tkun ekwivalenti għal, jew ogħla minn, dak li hu
meħtieġ minn din is-sejħa għall- applikazzjonijiet.

Is-snin ta' servizz mid-data effettiva tal-ħatra bħala Uffiċjal fil-Grad huma kkalkulati għall-iskop li jissodisfaw is-
snin meħtieġa ta' 'Servizz fil-Grad' kif stipulat fis-sejħiet għall-applikazzjonijiet.

Kwalunkwe rekwiżit ieħor ta' eliġibilita għall-post għandu jintlaħaq f'termini ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

4.4 Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eligibbilità, basta jkunu fis-
suġġetti mitluba. 

4.5 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’

Dmirijiet
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livell ogħla tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji ta' eliġibilta’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-
sejħa għall-applikazzjonijiet.  

4.6 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.4 hawn fuq, mhux biss sal-ħin
u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

4.7 L-applikanti prospettivi għandhom jaraw id-dispożiżżjonijiet 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-ħolqa aktar ‘l isfel).

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.

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 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.

7.1 L- applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Direttorat tas- Servizzi Korporattivi,
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, permezz tar-Recruitment Portal biss f'dan l-indirizz:
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 dokument irid ikun maħruġ
mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f'format pdf, li għandhom ikunu mibgħuta permezz tal-
Portal. Fil-kas ta'  impjegati tas-Settur Pubbliku, dawn għandhom jippreżntaw  paid /unpaid Leave u Sick Leave
records għall-aħħar erba' snin, inkluż kwalunkwe records ta' xi azzjonijiet dixxiplinarji.Id-data tal-għeluq tal-
applikazzjonijiet hija 17:15 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta' Nhar il-Ġimgħa 26 ta'Frar,2021. 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.

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 ;

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni

Proċeduri tal-Għażla

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra

https://recruitment.gov.mt


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 fl-
indirizz https://recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf jew jinkisbu mid-Direttorat
għas-Servizzi Korporattivi, 331, Allied House, Triq San Pawl, Valletta . Dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali
għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku, numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku tad-Dipartiment/Divizjoni/Direttorat huma
www.foreignandeu.gov.mt, 2204 2323, recruitment.mfea@gov.mt

Mr Tonio Briguglio
Direttur (Servizzi Korporattivi)
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

http://https//recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf

