
1. Id-Direttur Ġenerali (People Management), Ministeru għas-Saħħa tilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’
Pharmacy Technician fil-Ministeru għas-Saħħa.

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

2.2 Is-salarju ta’ Pharmacy Technician huwa ta’ Skala ta' Salarju 13, li fis-sena 2020 huwa ta’ €16,985, li jiżdied
b’€335.5 fis-sena sa massimu ta’ €18,998 fis-sena.

2.3 Persuna fil-grad ta’ Pharmacy Technician titla’ fi Skala ta’ Salarju 12 (li fis-sena 2020 huwa ta’ €18,142 x
€354 - €20,266 fis-sena) wara tlestija ta’ ħames (5) snin servizz fil-grad jew ekwivalenti għal ħin sħiħ, jekk tkun
qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.4 Persuna fil-grad ta’ Pharmacy Technician titla’ għall-grad ta’ Senior Pharmacy Technician fi Skala ta’
Salarju 11 (li fis-sena 2020 huwa ta’ €19,350 x €375.17 - €21,601 fis-sena) wara tlestija ta’ ħames (5) snin
servizz fil-grad ta’ Pharmacy Technician fi Skala ta’ Salarju 12 jew ekwivalenti għal ħin sħiħ, dejjem jekk tkun
qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.5 Persuna maħtura tkun intitolata għall-benefiċċji l-oħra tali, u suġġetta għall-kundizzjonijiet u obbligi oħra tali li
jkunu mniżżlin fi kwalunkwe ftehim rilevanti bejn il-Gvern u l-Unjin kompetenti.

3.1  Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Pharmacy Technician jinkludu li:

i. tippjana sejħiet għall-kwotazzjonijiet u dokumenti tal-offerti, allokazzjoni u segwitu tal-ordnijiet farmaċewtiċi u
ċċekkjar tal-kunsinji;
ii. tikkoordina u tassissti fil-proċessi ta' distribuzzjoni farmaċewtiċi, li jinkludu rotazzjoni tal-istokk u ridistribuzzjoni
u segwitu tal-prodotti li reġgħu ġew msejħa lura;
iii. tagħmel moniteraġġ tax-xiri u funzjonijiet tal-akkwist, livelli tal-inventarju u konsum tal-oġġetti. Tkun
responsabbli għar-rendikont u rotazzjoni tal-istokk b’mod regolari;
iv. tiddisponi minn oġġetti skont l-preskrizzjoni medika, lill-pazjenti intitolati, taħt is-superviżjoni tal-ispiżjar;
v. tiġbor, tipprepara u tiddistribwixxi farmaċewtiċi, b’rispons għall-ordnijiet mill-iswali;
vi. tassisti fil-preparazzjoni tal-oġġetti extemporaneous;
vii. twettaq ippakkjar mill-ġdid minn ammount kbir ta’ dożi orali taħt is-superviżjoni tal-ispiżjar u skont l-proċeduri
operattivi standard. Dan jinkludi kompilazzjoni ta’ dokumenti neċessarji, tindif u ċċekkjar tal-assigurazzjoni tal-
kwalità, manteniment tal-faċilitajiet u tagħmir użat;
viii. tiskambja u żżid fil-kxaxen tas-CPR;
ix. tiġġestixxi s-sezzjoni tal-likwidi sterili, inkluż l-ħażna tal-likwidi sterili lis-swali u entitajiet interni;
x. tikkordina u tikkontribwixxi għas-sistema ta’ top-up fl-iswali, inkluż l-organizazzjoni u l-manteniment tal-clean
utility room tas-sala u torganizza u twettaq verifiki regolari;
xi. tinvolvi ruħha fil-koordinazzjoni tal-Major Accident Section. Din tinkludi manteniment tal-istokk riservat għall-
aċċidenti kbar, tiżgura r-rotazzjoni tal-istokk u preparazzjoni addizjonali tal-istokk fuq il-post għall-avvenimenti
speċjali;
xii. tikontribwixxi u tassisti fil-preparazzjoni, tikkettar u l-kompożizzjoni tal-mediċini tal-kimoterapija,
formulazzjonijiet sterili u mhux sterili wara perjodu rikonoxxut ta’ taħriġ u superviżjoni;
xiii. tikkontribwixxi fil-proċess tal-boarding out tal-istokk skadut;
xiv. tassisti fil-koordinazzjoni tas-sistemi tal-kontroll ta' kwalità relatati mal-attivitajiet tal-kompożizzjoni u gassijiet
mediċi u kalibrar, validazzjoni u tindif tal-faċilitajiet u tagħmir rispettivi;
xv. tipparteċipa u tamministra l-proċess ta' valutazzjoni tal-iskeda V u l-applikazzjonijiet li jidħlu tal-Medicines
Approval Section;
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xvi. tipparteċipa u tikkontribwixxi fl-iżvilupp tal-politiki farmaċewtiċi, reviżjoni u aġġornament tal-Government
Formulary List, formulazzjoni u emendi tal-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti mediċinali u komputazzjoni ta’ prezzijiet
farmaċewtiċi;
xvii. tikkontribwixxi fil-proċess tat-talbiet għal trattamenti eċċezzjonali;
xviii. tikkompila rapporti evidence-based u evalwazzjonijiet kif meħtieġ, relatali mal-farmaċewtiċi;
xix. tassisti f’taħriġ neċessarju ta’ Pharmacy Technicians oħra;
xx. tikkontribwixxi għall-kompilazzjoni tal-proċeduri operattivi standard;
xxi. tikkontribwixxi għall-proviżżjoni preċiza u effiċjenti ta’ servizzi farmaċewtiċi fis-sezzjoni tal-farmaċewtika tal-
Ministeru għas-Saħħa, fejn tkun impjegata;
xxii. tipparteċipa f’kwalunkwe taħriġ intern u estern, jew laqgħat kif inhu meħtieġ biex twettaq id-dmirijiet tagħha
kif xieraq;
xxiii. twettaq kwalunkwe xogħol klerikali u amministrattiv ta' support kif meħtieġ;
xxiv. twettaq dmirijiet relatati mal-grad u kwalunkwe dmirijiet oħra xierqa mitluba mis-senior staff members fejn u
meta neċessarju;
xxv. tagħmel użu mis-sistemi tat-Teknoloġija tal-Informatika li jkunu qed jintużaw fil-Ministeru għas-Saħħa;
xxvi. twettaq dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku skont struzzjonijiet mogħtija mis-Segretarju
Permanenti Ewlieni. 

3.2 Persuna maħtura tista’ tkun meħtieġa li twettaq dmirijiet fi kwalunkwe servizz għall-kura tas-saħħa tal-Gvern
ta’ Malta skont id-diskrezzjoni tal-Amministrazzjoni.

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.

Applikazzjonijiet jiġu wkoll ikkunsidrati minn kandidati li huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi u li ma jissodisfawx
il-kriterji msemmija f’paragrafu 4.1(i), dment li jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija f’paragrafi 4.1(ii) sa 4.3.
Il-ħatra ta’ tali kandidati teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-
Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja.

(ii) (a) profiċjenti fil-lingwa Maltija. Għaldaqstant, kandidati li m’humiex profiċjenti fil-lingwa Maltija xorta ser jiġu
kkunsidrati imma jridu jipprovdu evidenza ta’ profiċjenza bażika fil-lingwa Maltija qabel il-konferma tal-ħatra li hi fi
żmien sitt (6) xhur, billi jgħaddu b’suċċess mill-eżami fil-Basic Medical Maltese for the Healthcare Profession
Part 1 tal-Università ta’ Malta. Il-kors li uffiċjalment iwassal għal dan l-eżami huwa l-Course in Basic Medical
Maltese for the Healthcare Profession Part 1 immexxi mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta. Pharmacy
Technicians impjegati li ma jiksbux dan iċ-ċertifikat fi żmien ta’ prova ta’ sitt (6) xhur, jingħataw estensjoni ta’
darba ta’ sitt (6) xhur biex jiksbu b'suċċess dan iċ-ċertifikat, qabel il-konferma tal-ħatra tagħhom. Kwalunkwe ħlas
relatat mal-kors jew assessjar tiegħu jridu jiġu mħallsa mill-kandidati prospettivi magħżula. Madankollu, tali spejjeż
jistgħu jiġu mitluba biex jitħallsu lura permezz tal-iSkema tal-Continuous Professional Development (CPD).

Rekwiżiti tal-Eliġibbilta’



U

(b) profiċjenti fil-lingwa Ingliża;

Jew

billi jipprovdu, sad-data tal-intervista, evidenza li l-kwalifika primarja ġiet segwita bil-lingwa Ingliża;

Jew

jipprovdu sad-data tal-intervista, ċertifikat validu tal-IELTS (International English Language Testing System) ta’
band score medju ta’ 6 jew ogħla f’dominji ta’ komprensjoni, qari, kitba u lingwa mitkellma. Kwalifika ċċertifikata
ekwivalenti għal IELTS Livell 6 (ta’ band score medju ta’ 6) eż. GCSE/ Cambridge Grad Ċ, TOEFL (IBT) : 60-80,
CEFR : B2 jkunu wkoll aċċettati;

JEW

billi jipprovdu dokumentazzjoni li turi tal-inqas sitt (6) xhur esperjenza ta’ xogħol iċċertifikata full-time bħala
Pharmacy Technician fir-Renju Unit jew fl-Irlanda jew kwalunkwe pajjiż ieħor li jitkellmu l-Ingliż fejn l-Ingliż huwa l-
lingwa primarja u/jew uffiċjali.

U

(iii) rreġistrati mal-Kunsill tal-Ispiżjara ta’ Malta bħala Pharmacy Technician;

U

(iv) fil-pussess ta’ kwalifika xierqa f’livell 4 tal-MQF b’minimu ta’ 120 ECTS/ECVET krediti jew ekwivalenti jew
kwalifika rikonoxxuta kumparabbli.

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.

Barra minn hekk, kandidati li għadhom ma kisbux formalment jew li ġew approvati għall-kwalifika u reġistrazzjoni
speċifikat fil-paragrafi 4.1 (iii) u 4.1(iv) jew kif indikat f'4.2 xorta jiġu kkunsidrati basta li jissottomettu evidenza li
huma ser jiksbu jew jiġu approvati għal tali kwalifika u reġistrazzjoni sal-aħħar ta’ Diċembru 2020. Jekk
jintgħażlu, tali kandidati għandhom jipproduċu l-kwalifika u reġistrazzjoni indikata qabel il-ħatra. Jekk l-iskadenza
ma tintlaħaqx, il-kandidat li jgħaddi b’suċċess jiġi skwalifikat mir-riżultat.

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 għaliha (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 sa 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 għal dan il-proċess tal-għażla hija 100% u l-marka li persuna trid iġġb biex tgħaddi hija 50%. 

6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 sa 4.3, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.

7.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Diviżjoni tal-People Management, Ministeru
għas-Saħħa, 15, Palazzo Castellania, Triq Merkanti, Valletta, VLT 1171 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 it-Tnejn, 2 ta' Marzu 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 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 mid-Diviżjoni tal-People Management, Ministeru għas-Saħħa, 15, Palazzo Castellania, Triq Merkanti, Valletta,
VLT 1171. Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-
applikazzjonijiet.

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni

Proċeduri tal-Għażla

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra

https://recruitment.gov.mt
https://recruitment.gov.mt
https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/PeopleResourcingandCompliance/FormsandTemplates.aspx


Is-sit elettroniku, numru tal-fax u l-indirizz elettroniku tad-Divizjoni huma http://deputyprimeminister.gov.mt, +356
22992604 u recruitment.health@gov.mt.

Maureen Mahoney
Direttur Ġenerali (People Management)
għas-Segretarju Permanenti


