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Ċirkulari Nru. HR/MFEA/17/2021 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta, VLT 2000

Date: 18 ta' Ġunju, 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-
pożizzjoni ta’ Technical Attachè (Information And Communications Technology) fil-Ministeru għall-Affarijiet
Barranin u Ewropej

2.1 Persuna magħżula tidħol f’assignment ta’ tliet (3) snin bħala Technical Attachè fir-Rappreżentanza
Permanenti ta' Malta għall- Unjoni Ewropea fi Brussell (Belġju). 

2.2 Il-pożizzjoni ta’ Technical Attachè  hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sena (1). 

2.3 Peress li din hi pożizzjoni ta' Technical Attachè hi waħda ta' fiduċja, din tkkonstitwixxi raġuni oġġettiva li taqa’
taħt Regolament 7(4) (b) (ii)  tal-Liġi Sussidjarja 452.81 intitolat “Regolamenti dwar Kuntratti ta’ Servizz għal
Żmien Fiss.”

2.4 Uffiċjal li jkollu pożizzjoni ta’ natura definita (jiġifieri b'raġuni oġġettiva), li j/tinsab fl-aħħar erba’ (4) xhur  tat-
terminu definit tiegħu/tagħha, j/tista’ j/tapplika lateralment,a nke jekk il-pożizzjoni reklamata għandha l-istess
speċjalizzazzjoni li huwa/hija għandu/ha bħalissa.

2.5 L-aċċettazzjoni ta’ ħatra f’din il-pożizzjoni 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.

2.6 Nuqqas  ta' sehem sodisfaċenti mogħti mit-Technical Attachè matul kull waqt tal-ingaġġ iwassal għat-
terminazzjoni ta' dan il-ftehim.

2.7 Il-kandidat magħżul ikun marbut bit-termini u l-kundizzjonijiet stipulati fil-Ftehim ta' Technical Attachè.

2.8 a. L-ingaġġ bħala Technical Attachè huwa fuq bażi full-time u l-kandidat magħżul ser ikun stazzjonat fi
Brussell (il-Belġju);

    b.  Il-persuna magħżula hija mistennija li tkun imxiet lejn Brussell fi żmien xahar minn meta tkun infurmata li
tkun għaddiet b' suċċess mill-proċess tal-applikazzjoni.

POŻIZZJONI TA’ TECHNICAL ATTACHÉ (INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY) FIL-
MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

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

Tul tal-assignment u kundizzjonijiet



2.9 Impjegati li jkunu jaħdmu mas-Settur Pubbliku u jkunu magħżula għall-Pożizzjoni ta' Technical Attachè jridu
jagħmlu l-arranġamenti tagħhom mal-entita' li timpjegahom biex jiġu rilaxxati fil-perjodu li huma jkunu se jservu
bħala Technical Attachè. Dan l-arranġament irid isir qabel jiġi ffirmat il-Ftehim ta' Technical Attachè.

2.10 Fil-każ li l-persuna magħżula tkun ġejja minn entita' fis-Settur Pubbliku u li tkun rilaxxata mill-entita'
konċernata biex tokkupa l-pożizzjoni ta' Technical Attachè, il-persuna magħżula terga' tibda taħdem ma' dik l-
entita' fil-mument li hija ma tibqax tokkupa l-pożizzjoni ta' Technical Attachè.

3.1 Is-salarju  ta' Malta u l-Allowances marbuta mal-pozizzjoni ta’ Technical Attachè  huwa ekwivalenti għal
increment inqas mill-massimu ta’ Skala ta’ Salarju 7 (ekwivalenti għal € 28,311,83 fl-2021), li jilħaq il-massimu tal-
iskala mal-konferma tal-ħatra jew tlestija ta’ sena (1) servizz fil-pożizzjoni, liema waħda tiġi l-aħħar. Barra minn
hekk, it-Technical Attachè ser jirċievi l-benefiċċji u l-allowances kif spjegati fil-'Conditions of service for Officers
Serving Overseas'.

3.2 F' każijiet fejn il-persuna magħżula tkun diga' qed isservi fil-pożizzjoni ta' Technical Attachè b' salarju ,
benefiċċji u allowances li huma ogħla minn dawk stabbiliti f' paragrafu 3.1 hawn fuq , il-kumpens applikabbli f'
dawn il- każijiet eċċezzjonali ta' ħatra mill-ġdid għandu jkun tal-ogħla skala ta' salarju, benefiċċji u allowances.

3.3 Għal-tul tal-Ftehim , it-Technical Attachè ikun marbut mal-'Conditions of Service for Officers Serving
Overseas' (MFA 9/2015; CONDSER Ġunju 2015 V1.1) li jistgħu jiġu aġġornati minn żmien għal żmien.

4. Id-dmirijiet għal din il-pożizzjoni ta’ Technical Attachè jinsabu fl-Anness A mehmuż ma’ din iċ-Ċirkolari. 

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 jew Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta li huma mislufin/
detailed/deployed/ attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku jew ħaddiema tas-Settur Pubbliku li qed
iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku jew ħaddiema tal-RSSL, għandhom ikunu konfermati fil-ħatra
kurrenti tagħhom

U

i) Ikunu profiċjenti fil-lingwa Maltija u fil-lingwa Ingliża. Għarfien fil-lingwa Franċiża huwa meqjus bħla vantaġġ,

ii)  Fil-pussess ta' kwalifika ta' Masters rikonoxxuta f' Livell 7 tal-MQF (suġġett għall-minimu ta' 60 ECTS/ECVET
krditi jew ekwivalenti)* fil-Computing u /jew ICT jew xi kwalifika komparabbli professjonali oħra, flimkien ma' sena
(1) esperjenza ta' xogħol relevanti f'ambjent formali u matur fl-ICT

Jew

Fil-pussess ta' kwalifika ta' Baċellerat rikonoxxut fil-Livell 6 tal-MQF (suġġett għall-minimu ta' 180 ECTS/ECVET
jew ekwivalenti)* fil-Computing u / jew ICT jew xi kwalifika komparabbli professjonali oħra, flimkien mhux inqas
minn tlett (3) snin esperjenza ta' xoġħol relevanti f'ambjent formali u matur fl-ICT

* Fin-nuqqas ta' evidenza dokumentarja jew 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 jiddetermina li huwa komparabbli ma' 60/180
ECTS/ECVET kretti. Jista' jintalab il-parir tal-MQRIC.

iii) Uffiċjali pubbliċi li japplikaw għal dan il-post iridu jkunu kkonfermati fil-ħatra kurrenti tagħhom. 

Salarju marbut mal-pożizzjoni

Dmirijiet

Rekwiżiti tal-Eliġibbilta’



5.2 Biex jiġi dditerminat u ikkumparat il-livell ta’ responsabbilta’ tal-impjegati tas-Settur Pubbliku li bħalissa qed
iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku u tal-ħaddiema tal-RSSL mal-livell ta’ responsabbilta’ meħtieġ minn uffiċjali
pubbliċi li japplikaw għal din il-pożizzjoni, il-Bord tal-Għażla għandu dejjem u formalment jikkonsulta mad-
Direttur/HR Manager responsabbli tal-entita’ 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-entita’ rispettiva, jibqa’ japplika, bil-kunsens tal-entita’, f’każ li ħaddiema tas-Settur Pubbliku li
jintgħażlu għall-pożizzjoni.  Ħaddiema tal-RSSL jibqgħu fuq il-kotba tal-kumpanija. 

5.4 Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbilta, sakemm dawn
ikunu fis-suġġetti mitluba.  

5.5 Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki msemmija hawn fuq formalment xorta jiġu kkunsidrati,
basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għall-għoti tal-kwalifiki msemmija jew inkella jkunu lestew b’suċċess il-
kretti meħtieġa tal-ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn programm ta’studju ta’ livell ogħla tal-
MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji tal-eliġibilita’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa ghall-
applikazzjonijiet.

5.6 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’din il-pożizzjoni, skont 5.1 – 5.5 hawn fuq, mhux biss
sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

5.7 L-applikanti huma obbligati li jinfurmaw immedjatament lill-Bord tal-Għażla (jekk ir-riżultat għadu ma ġiex
ippublikat, f'liema każ l-applikazzjoni għandha tiġi rtirata mill-applikant) jew l-HR Unit tal-mininteru / dipartiment
minn fejn inħarġet is-sejħa (jekk ir-riżultat ikun ġie ppublikat) dwar kwalunkwe bidla fl-istatus tal-ħatra tagħhom
mid-da) ta tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni sad-data tal-għeluq, jew hekk kif jiġu msejħa għall-ħatra bħala riżultat
ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, skont il-każ. In-nuqqas ta' osservanza ta' din l-istruzzjoni jista' jwassal għal
azzjoni dixxiplinarja. Min-naħa tiegħu, fil-bidu tal-intervista, il-Bord tal-Għażla għandu jitlob lill-kandidat jiddikjara
kull bidla fl-istatus tal-ħatra attwali tiegħu/tagħha mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

5.8 L-applikanti prospettivi għandhom jaraw id-dispożjonijiet 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).

5.9 Applikazzjonijiet minn persuna li tkun diga' qed tokkupa l-pożizzjoni ta' Technical Attachè fir-Rappreżentanza
Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea fi Brussell tkun biss ikkunsidrata jekk hija tkun serviet sad-data tal-
għeluq ta' din it-talba għall-applikazzjonijiet minn tal-inqas sentejn fil-pożizzjoni kurrenti ta' Technical Attache.

6.1 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).

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

7.1. L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall-pożizzjoni. 
Il-marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 200 u l-marka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 100. 

7.2. Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 5.1 – 5.6, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata. Għarfien fil-lingwa Franċiża huwa meqjus bħala vantaġġ.

8.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Direttur għas-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 għandha tinkludi lista tal-
kwalifiċi tal-applikant). Fil-każ ta’ applikanti li diġà qegħdin fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, il-GP47 għandu jintalab

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni

Proċeduri tal-Għażla

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

https://recruitment.gov.mt
https://recruitment.gov.mt/


mill-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet. Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet
hi ja 13:30 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta' nhar it-Tnejn, 5 ta' Lulju, 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.

8.2 Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li ma jħallux sal-aħħar tletin (30) minuta biex jissottemettu l-applikazzjoni
tagħhom. 

8.3 Applikazzjonijiet li jaslu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (i.e. applikazzjonijiet tard) ma jiġux aċċettati. 

8.4 Applikanti jingħataw sa żewġ ġranet tax-xogħol (2) wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ ġranet tax-xogħol (2)
mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar; biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost
jew nieqsa.

9. 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 ;
il-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
aċċess għall-formola tal-applikazzjonijiet 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 tar-Riżorsi
Umani, 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 tal-kuntatt u l-indirizz elettroniku tad-Dipartiment/Diviżjoni/Direttorat huma
www.foreignandeu.gov.mt, (+356) 2204 2323 u recruitment.mfea@gov.mt

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

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra
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