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Lil Uffiċċjali tas-Servizz ta’ Detenzjoni

1. Il-Kap tas-Servizz ta’ Detenzjoni, Ministeru għall-Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi jilqa’
applikazzjonijiet għall-post ta’ Officer in Charge Detention Shifts fis-Sezzjoni ta' Detenzjoni fil-Ministeru għall-
Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.

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

2.2 Is-salarju ta’  Officer in Charge Detention Shifts huwa ta’ Skala ta' Salarju 11, li fis-sena 2020 huwa ta’ 
€19,350 fis-sena, li jiżdied b’€375.17 fis-sena sa massimu ta’ €21,601 .

2.3 Persuna fil-grad ta’ Officer in Charge Detention shifts titla’ fi Skala 10 (€20,603 x €407.67- €23,049) wara
ħames (5) snin servizz fil-grad, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.4 Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali pubbliċi mhumiex aċċettabbli.

3. Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal dan il-post ta' Officer in Charge Detention Shifts fl-Anness A li tinsab ma'
din iċ-Ċirkolari.

4.1 Sal-ħin u l-għeluq tad-data ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti jridu jkunu Uffiċċjali Pubbliċi fis-
Servizz Pubbliku ta’ Malta, jew Uffiċċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta li huma
mislufin/detailed/deployed/attached ma’ organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku, li huma kkonfermati fil-ħatra
preżenti tagħhom u li:

a) ġew assimilati għall-grad ta’ Uffiċċjal tas-Servizz ta’ Detenzjoni skond il-ftehim settorali bejn il-Gvern u l-GWU
dwar l-Uffiċċjali tas-Servizz ta’ Detenzjoni impjegati fis-Servizz Pubbliku u li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad ġiet
ikkonfermata;

POST TA’ OFFICER IN CHARGE DETENTION SHIFTS FIS-SERVIZZ TA’ DETENZJONI FIL-MINISTERU
GĦALL-INTERN, IS-SIGURTA' NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI 

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

Termini u Kundizzjonijiet
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b) Uffiċċjali tas-Servizz ta’ Detenzjoni li għaddew mill-perjodu ta’ prova ta’ sitt (6) xhur u li l-ħatra tagħhom f’dan
il-grad ġiet ikkonfermata;

4.2 Uffiċċjali 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.

4.3 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.2 hawn fuq, mhux biss sal-ħin
u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

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 iġġib biex tgħaddi hija 50%.

6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 – 4.2, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.

7.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni ta' l-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani, Ministeru għall-
Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, 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 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 sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol ta’
nhar il-Ġimgħa 22 ta' Mejju 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;

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni

Proċeduri tal-Għażla

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra

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


bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
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-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani, Servizz ta' Detenzjoni, Safi Barracks, Ħal Safi. Dawn il-provvedimenti
ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku u l-indirizz elettroniku tal-Ministeru huma www.homeaffairs.gov.mt u recruitment.mhse@gov.mt. 

Kap tas-Servizz ta’ Detenzjoni
Ministeru għall-Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi

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

