
1. Id-Direttur (Finanzi u Amministrazzjoni), Uffiċċju tal-Prim Ministru, jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ IAID
Executive (Compliance u Risk) fid-Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet (IAID), fl-Uffiċċju tal-
Kabinett, fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

2.1 Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax (12)-il xahar.

2.2 Is-salarju ta’ IAID Executive (Compliance u Risk) huwa ta’ Skala ta' Salarju 7, li huwa €24,153 fis-sena, li
jiżdied b’ €531.17 fis-sena sa massimu ta’ €27,340 (fl-2019).

2.3 L-IAID Executive (Compliance u Risk) jitla’ fi Skala ta’ Salarju 6 (li fis-sena 2019 huwa €25,779 x €596.33 -
€29,357) wara tliet (3) snin servizz sodisfaċenti fi Skala ta’ Salarju 7 fl-IAID.

2.4 Minħabba n-natura tax-xogħol involut, il-persuna magħżula tista’ tkun intitolata għal disturbance allowance sa
15% tas-salarju bażiku għal xogħol li jsir regolarment wara l-ħinijiet normali tal-uffiċċju, u/jew xogħol ta’ natura
straordinarja, li jsir wara l-ħin tax-xogħol, kif ikun meħtieġ mill-Management u suġġett għall-approvazzjoni tad-
Direttur Ġenerali (IAID). Din l-allowance tista’ tiżdied sa 25% f’ċirkostanzi eċċezzjonali, u bl-approvazzjoni tas-
Segretarju tal-Kabinett, Uffiċċju tal-Kabinett, fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Id-disturbance allowance mhijiex
allowance awtomatika u tiġi mħallsa fuq bażi ta’ xahar b’xahar suġġetta għall-approvazzjoni kif indikata hawn fuq.

2.5 Persuna magħżula tkun intitolata:

i. għall-performance bonus sa massimu ta’ 15% tas-salarju bażiku, suġġett għal prestazzjoni sodisfaċenti;

ii. IAID allowance ta’ €4,000 fis-sena;

iii. allowance annwali sħiħa biex tintuża għal attivitajiet ta’ żvilupp professjonali.

2.6 Persuna magħżula tista’ wkoll tibbenefika minn IAID Certification Allowance(s) kif applikabbli.

3. Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ IAID Executive (Compliance u Risk) jinkludu li:

i. Taqdi dmirijiet kif iggwidata mill-Att dwar l-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet Finanzjarji (Kap. 461 tal-
Liġijiet ta’ Malta) fi ħdan id-Direttorati tal-IAID;

ii. Monitoraġġ mill-viċin u b’mod regolari tal-mekkaniżmi tal-kontroll intern u l-immaniġġjar tar-riskji addottati fi
ħdan l-amministrazzjoni pubblika;

iii. Tipprepara rendikonti tal-istat u assessjar tal-immaniġġjar tar-riskji u l-kontrolli interni fl-amministrazzjoni
pubblika;

iv. Tagħmel monitoraġġ tal-aderanza mal-istandards tal-kontroll intern u l-gwidi dwar l-immaniġġjar tar-riskju fl-
amministrazzjoni pubblika;

v. Tassisti fit-tnidija u l-komunikazzjoni tal-istandards tal-kontroll intern u l-proċeduri tal-immaniġġjar tar-riskju
fl-amministrazzjoni pubblika;

vi. Tippartiċipa f’assessjar u/jew evalwazzjoni tal-kontrolli interni jew immaniġġjar tar-riskji fl-amministrazzjoni
pubblika;
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vii. Twettaq assigurazzjonijiet indipendenti, u oġġettivi u attivitajiet ta’ konsulenza, maħsuba biex ikattru il-valur u
jtejbu l-ħidmiet tal-entitajiet awditjati, filwaqt li jgħinu l-istess entitajiet awditjati jilħqu l-għanijiet tagħhom
permezz tal-introduzzjoni ta’ metodi sistematiċi u dixxiplinati, sabiex tiġi valutata u mtejba l-effikaċja tal-
immaniġġjar tar-riskji, kontrolli u proċessi ta’ governanza;

viii. Twettaq dawk il-funzjonijiet ta’ osservanza u ta’ assigurazzjoni fi ħdan Ministeri, Dipartimenti u Entitajiet tal-
Gvern li jiżguraw li jiġu osservati l-kontrolli finanzjarji u kontrolli oħra relatati, kif ukoll is-sistemi, il-linja
ta’policy u l-proċeduri meħtieġa għall-funzjonament kif imiss ta’ dawk il-Ministeri, Dipartimenti u Entitajiet
tal-Gvern;

ix. Twettaq dawk il-funzjonijiet ta’ osservanza u ta’ assikurazzjoni fuq fondi pubbliċi li jinkludu fondi li l-Gvern hu
obbligat li jimmaniġġja fl-ambitu ta’ obligazzjonijiet internazzjonali li għandha Malta;

x. Tesegwixxi ċċekkjar u vverifikar skont l-istruzzjonijiet tad-Diretturi tal-IAID, IAID Senior Audit Managers,
IAID Senior Manager (Compliance u Risk), IAID Audit Managers u IAID Senior Auditors kif applikabbli;

xi. Tagħmel kull xogħol ieħor kif imqabbda mid-Direttur Ġenerali, Awditjar Intern u Investigazzjonijiet;

xii. Tagħmel kull xogħol ieħor kif imqabbda mis-Segretarju tal-Kabinett; u

xiii. Tagħmel dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku skont struzzjonijiett mogħtija mis-Segretarju
Permanenti Ewlieni.

4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:

i. a. ċittadini ta’ Malta; jew

b. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati
dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

c. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi
kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

d. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’
impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ),  skont kif
hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew

e. ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-
regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini
ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess
regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji.

Il-parir tad-Dipartiment għall-Affarijiet taċ-Ċittadinanza u Expatriates fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta għandu jiġi
mfittex skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tal-provvedimenti imsemmija hawn fuq.

Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (ċ), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet
fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata
skont il-ħtieġa dwar din il-materja.

ii. kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u dik Ingliża;

iii. li jkollhom kwalifika Master’s rikonoxxuta f’Livell 7 tal-MQF (suġġetta għall-minimu ta’ 60 ECTS/ECVET
krediti, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi mibdija minn Ottubru 2008) fil-Management Studies, jew
Business Studies, jew Accountancy, jew Awditjar, jew Public Policy, jew Kummerċ, jew Risk Management,
jew Ekonomija, jew Statistika, jew Banking u Finance, jew kwalifika professjonali komparabbli, flimkien ma’
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mhux inqas’ minn erba’ (4) snin esperjenza ta’ xogħol relevanti. 

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

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

Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq formalment xorta jiġu ikkunsidrati,
basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għall-għoti tal-kwalifiki imsemmija jew inkella jkunu lestew b’suċċess il-
krediti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, 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.

4.3. 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 t’applikazzjonijiet.

Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbilta’ għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.

4.4 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika ghaliha (applikanti li diġa’
qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP 47)
aġġornat u maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni; filwaqt li dawk li japplikaw minn
barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux
aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu d-
dettalji).

4.5. 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.

4.6. 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 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 fuq 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 ghal dan il-process tal-ghazla hija 100% u l-marka li persuna trid iggib biex tghaddi hija 50%. 

6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 - 4.4, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.

7.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tal-Fergħa tar-Riżorsi Umani, fid-Direttorat tal-
Finanzi u Amministrazzjoni, fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, 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 / Ċertifikat tal-Kondotta skont
kif applikabbli, li tali document irid ikun maħruġ mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format
pdf, li għandhom ikunu uploaded permezz tal-Portal.  Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija nofsinhar (Ħin
Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020.  Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter
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Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 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. Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fil-
provedimenti ġenerali msemmija hawn isfel. Se jsiru erbgħa (4) proċessi tal-għażla. Il-proċess tal-għażla
jikkunsidra applikazzjonijiet li jaslu sa nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ dawn id-dati msemmija hawn taħt:

i. Il-Ġimgħa, 22 ta' Novembru 2019
ii. Il-Ġimgħa, 20 ta' Marzu 2020
iii. Il-Ġimgħa, 24 ta' Lulju 2020
iv. Il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020

7.2 Minħabba l-eżiġenzi tas-Servizz Pubbliku, il-proċess tal-għażla għall-ewwel jikkonsidra applikazzjonijiet li
jkunu waslu sa nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020. Dawk l-
applikanti magħżula jitqiegħdu f’lista ta’ ordni tal-mertu li tibqa’ valida għal sentejn (2) mid-data tal-pubblikazzjoni
jew sakemm il-lista tar-riżultat tkun eżawrita, liema waħda minn dawn tkun l-ewwel.

7.3 Madankollu, jekk l-ordni tal-mertu tiġi eżawrita u jibqgħu vakanzi, applikanti oħra jistgħu jiġu assessjati
mingħajr il-ħruġ ta’ sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet, sakemm ikunu ssottomettew l-applikazzjoni sa nofsinhar
(Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020. Tiġi ppubblikata lista ta’ ordni tal-mertu
għal kull proċess tal-għażla. Kull lista ta’ ordni tal-mertu li tiġi ppubblikata tibqa’ valida għal sentejn (2) mid-data
tal-pubblikazzjoni.

7.4 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. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma jistax jinżamm responsabbli għal xi dewmien
minħabba tali diffikultajiet.

7.5 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.

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 fl-
indirizz https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/PeopleResourcingandCompliance/FormsandTemplates.aspx jew
jinkisbu mill-Fergħa tar-Riżorsi Umani, fid-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni, fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru,
Berġa ta' Kastilja, Valletta. Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-
sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku u l-indirizz elettroniku tad-Direttorat huma http://www.opm.gov.mt
u human-resources.opm@gov.mt.
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