
 Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima 
 

POST TA’ MANAGER I (COMPLIANCE) 
 FIL-WILD BIRDS REGULATION UNIT (WBRU), 

FIL-MINISTERU GĦALL-AMBJENT, 
ŻVILUPP SOSTENIBBLI U TIBDIL FIL-KLIMA 

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

 
1. Id-Direttur Ġenerali għall-Operat, f’isem is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ambjent, 
Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Manager I (Compliance), fil-
Wild Birds Regulation Unit, fil-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima. 
 

 
Termini u kundizzjonijiet 
 
2.1 Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax (12)-il xahar. 
  
2.2 Is-salarju ta’ Manager I (Compliance) huwa ta’ Skala ta' Salarju 10, li fis sena 2019, huwa ta’ 
€19,958 fis-sena, li jiżdied b’€407.67 fis-sena sa massimu ta’ €22,404. 
 
2.3 Persuna fi grad ta’ Manager I (Compliance) titla’ fi skala 9 (€21,252 x €447.33 - €23,936) 
wara sentejn (2) servizz fil-grad bħala Manager I (Compliance) fi Skala ta’ Salarju 10, jekk tkun qdiet 
dmirha b’mod sodisfaċenti. 
 
2.4 Persuna fil-grad ta’ Manager I (Compliance) fi Skala 9 tkompli tipprogressa għal skala ta’ 
Salarju 8 (€22,645 x €486.83 - €25,566) wara ħames (5) snin servizz sodisfaċenti fil-grad ta’ Manager 
I (Compliance) fi Skala 9. 
 
2.5 Persuna fil-grad ta’ Manager I (Compliance) (Skala 8) tkompli tipprogressa aktar għal Skala 
ta’ Salarju 7 (€24,153 x €531.17 - €27,340) wara tliet (3) snin servizz sodisfaċenti fil-grad ta’ Manager 
I (Compliance) fi Skala 8. 
 
2.6 Il-persuna magħżula ser tkun intitolata wkoll għal Performance Bonus annwali sa massimu ta’ 
10% tas-salarju bażiku, marbut ma’ xogħol sodisfaċenti. 
 
2.7        Mhux ser ikun possibbli li jintalab transfer qabel perjodu ta’ sentejn (2) mill-ħatra.  Hekk kif 
jiskadi l-imsemmi perjodu ta’ sentejn (2), dawk appuntati jistgħu jiġu biss trasferiti fuq talba tagħhom 
sabiex jaqdu dmirijiet x’imkien ieħor fil-qasam tal-ispeċjaliżżazzjoni, suġġett għad-disponibbilta’ ta’ 
postijiet vakanti u l-esiġenzi tal-Management. 
 
2.8 Ir-riżultat ikun validu għal sentejn (2) mid-data tal-pubblikazzjoni. 
 
 
Dmirijiet 
 
Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Manager I (Compliance) jinkludu li: 
 
(i) iżżomm ruħha aġġornata ma', u tipprovdi kontribut għal, żviluppi rilevanti tal-politika tal-UE 

internazzjonali fil-qasam relatat mal-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi; 
(ii)  tfassal memoranda interni u abbozzi ta' proposti leġislattivi u ta' azzjonijiet proposti dwar 

kwistjonijiet relatati mal-governanza fuq kaċċa sostenibbli u l-konservazzjoni ta' l-għasafar 
selvaġġi; 

(iii) tassisti fl-ippjanar, kummissjonar u eżekuzzjoni ta'programmi ta' monitoraġġ, studji xjentifiċi u 
inkarigi oħra relatati mal-governanza tal-kaċċa sostenibbli u l-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi; 

(iv) tamministrata l-implimentazzjoni tas-Sistema tar-reġistrazzjoni ta' Stuffed Birds u l-ipproċessar 
assoċjat ma' talbiet għal trasferimenti u / jew disponimenti ta' stuffed birds irreġistrati, inkluż l-
ipproċessar ta' talbiet għal ċertifikati wara identifikazzjonijiet tassonomiċi u ttikkettar; 



(v)  tikkoordina mal-Pulizija u strutturi oħra tal-infurzar tal-liġi biex jgħinu fil-koordinazzjoni tal-
isforz tal-infurzar relatat mas-superviżjoni tal-kaċċa u l-istaġuni tal-qbid ħaj u biex jassistu kif 
ikun meħtieġ, fid-dmirijiet relatati mal-qorti li għandhom x’jaqsmu max-xogħol li jaqa' taħt ir-
responsabbiltà tal-WBRU; 

(vi)  taħdem fuq data xjentifika, databases u GIS u tagħmel rapporti analitiċi; 
(vii) issegwi, fuq bażi ta' kuljum, oġġetti li jaqgħu taħt il-qasam ta' responsabbiltà ta' din il-

pożizzjoni u li huma ta' tħassib partikolari għat-Taqsima ta' Regolamentazzjoni dwar l-
Għasafar Selvaġġi; 

(viii) iżżomm kont tal-iżviluppi relatati mal-qasam ta' responsabbiltà ta' din il-pożizzjoni; 
(ix) issegwi u żżomm kont tal-iskadenzi interni u esterni relatati mal-qasam ta' responsabbiltà ta' 

din il-pożizzjoni u li żżomm kollegament mal-entitajiet relevanti fl-istrutturi tal-Gvern sabiex 
tiżgura li l-iskadenzi jiġu mħarsa fil-ħin u b'mod effiċjenti; 

(x) tassisti fil-koordinazzjoni tal-isforz tal-infurzar relatat mas-superviżjoni tal-kaċċa u l-istaġuni 
tal-qbid ħaj; 

(xi) twettaq analiżi kwantitattiva u kwalitattiva u tħejji rapporti għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni 
tal-UE u lil diversi korpi internazzjonali; 

(xii)  tamministrazzjoni proċeduri ta' liċenzjar u ta' permessi għal attivitajiet varji regolati mit- 
Taqsima ta' Regolamentazzjoni dwar Għasafar Selvaġġi; 

(xiii)  tipparteċipa u tagħmel rappreżentazzjonijiet f'firxa ta’ laqgħat, seminars, kumitati u pjattaformi 
ta' diskussjoni nazzjonali, tal-UE u internazzjonali; 

(xiv)  tiżviluppa kontenut ta' rilevanza għall-funzjonijiet tat-Taqsima biex jiġu ippubblikati, inkluż 
materjal rilevanti għall-websajt tat-Taqsima; 

(xv)  tinvolvi ruħha f'inizjattivi ta' komunikazzjoni ta' relevanza għall-funzjonament tat-Taqsima ta’ 
Regolamentazzjoni dwar Għasafar Selvaġġi; 

(xvi)  tassisti fl-akkwist, l-ibbaġitjar, l-ippjanar tar-riżorsi interni u funzjonijiet oħra relatati; 
(xvii)  twettaq kwalunkwe dmir ieħor kif meħtieġ mill-Kap tat-Taqsima ta' Regolamentazzjoni dwar 

Għasafar Selvaġġi fil-qadi ta' dmirijietu; 
(xviii)  kull dmir ieħor skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku kif ordnat mis-Segretarju Permanenti 
 Ewlieni. 
 
 
Rekwiżiti tal-eliġibbiltà 
 
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 

 
(ċ) 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) fil-pussess ta’ kwalifika Bachelor’s rikonoxxuta fil-Livell 6 tal-MQF (suġġetta għall-minimu 

ta’ 180 ECTS/ECVET krediti jew ekwivalenti, rigward korsijiet li bdew minn Ottubru 2003) 
fil-Bijoloġija jew Ekoloġija jew Xjenza Ambjentali jew kwalifika professjonali komparabbli. 

 
 
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. Kwalifika ta’ Masters f’livell 7 ta’ MQF, jew ekwivalenti, 
għandha tinkludi minimu ta’ 60 ECTS/ECVETS krediti, fir-rigward ta’ korsijiet li bdew minn Ottubru 
2008. 
 
Barra minn hekk, dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu r-rekwiżiti speċifikati f’paragrafu 4.1 
formalment, xorta jiġu kkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti ta’ tali rekwiżiti 
sal-31 ta’ Ottubru 2019. Jekk jintgħażlu jridu juru r-rekwiżiti indikati f’paragrafu 4.1 qabel il-ħatra.  
Filkaż li din id-deadline ma tintlaħaqx, l-impjieg jintemm. 
 
Applikazzjonijiet laterali minn Uffiċjali Pubbliċi, li diġà għandhom ħatra fl-istess grad imsemmi f’din is-
sejħa, huma aċċettati biss bil-kundizzjoni li l-ispeċjalizzazzjoni marbuta ma’ din il-vakanza hija 
differenti minn dik relatata mal-ħatra kurrenti tal-applikanti u liema vakanza tirrikjedi kwalifika speċifika 
relatata bħala rekwiżit tal-eliġibbiltà, li l-applikant huwa mistenni li jissodisfa. 
 
 
4.3 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); 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). 
 
4.4 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. 

  
4.5  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). 
 
Sottomissjoni ta' dokumentazzjoni 
 
5.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti, 
li kopja tagħhom għandha tkun scanned u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq 
https://recuritment.gov.mt.  Dawn id-dokumenti ma jistgħux jiġu sottomessi aktar tard minn jumejn ta’ 
xogħol (2) mid-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet, taħt l-ebda ċirkostanza. 
 
5.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista. 
 
 
 

https://recuritment.gov.mt/


Proċeduri tal-għażla 
 
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 ta’ mija fil-mija (100%) u l-marka li 
persuna trid iġġib biex tgħaddi hija ħamsin fil-mija (50%). 
 
6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 - 4.3, 
għandhom esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata. 
 
 
Sottomissjoni tal-applikazzjoni 
 
7. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Direttur għar-Riżorsi Umani 
(Attn: Assistent Direttur, Riżorsi Umani), Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, 
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) kif ukoll Service 
and Leave Record Form (GP 47) aġġornat (fil-każ ta’ ħaddiema fis-Servizz Pubbliku) jew Ċertifikat 
riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorità oħra kompetenti mhux aktar minn xahar (1) qabel 
id-data tal-applikazzjoni u jiddikjara jekk qatt kienx fis-Servizz Pubbliku u jingħataw id-dettalji (fil-każ 
ta’ persuni li mhumiex ħaddiema fisServizz Pubbliku) fil-format tal-pdf li għandhom jiġu sottomessi 
permezz tal-Portal. Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija nofsinhar (Central European Time) ta’ 
nhar it-Tnejn l-10 ta’ Ġunju 2019. Ittra elettronika ġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta 
tal-applikazzjoni. Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fil-provedimenti 
ġenerali msemmija hawn isfel. 
 
Provvedimenti ġenerali oħra 
 
8. Provvedimenti 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-Direttorat għar-Riżorsi Umani (Attn: Assistent Direttur, Riżorsi Umani) fil-
Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, 6, Triq Ħal Qormi, Santa Venera SVR 
1301. 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.environment.gov.mt u 
humanresources.mesdc@gov.mt. 
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