MINISTERU GĦALL-FINANZI
POST TA’ UFFIĊJAL TAD-DWANA FID-DIPARTIMENT TAD-DWANA FIL-MINISTERU GĦALLFINANZI

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

1.
Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Finanzi jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Uffiċjal
tad-Dwana fid-Dipartiment tad-Dwana, fil-Ministeru għall-Finanzi.
Termini u kundizzjonijiet
2.1

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

2.2
Is-salarju ta’ Uffiċjal tad-Dwana li jodħol fil-grad bir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà ta’ paragrafu
4.1(iii)(a) huwa ta’ Skala ta' Salarju 14, €14,928 fis-sena, li jiżdied b’€316.83 fis-sena sa massimu ta’
€16,829 għall-perjodu ta’ traineeship ta’ sentejn (2), li jinkludi kors fil-Livell 5 MQF, kif dirett midDipartiment tad-Dwana. Wara li jitlesta b’suċċess dan il-kors, l-uffiċjal jitla’ fi Skala ta’ Salarju 12,
€17,026 fis-sena, li jizdied b’ €354 fis-sena sa massimu ta’ €19,150.
2.3
Persuni li jidħlu fil-grad ta’ Uffiċjal tad-Dwana taħt il-provedimenti ta’ paragrafu 4.1(iii)(b)
jitqiegħdu fi Skala ta’ Salarju 12.
2.4
Persuna fil-grad ta’ Uffiċjal tad-Dwana titla’ fi Skala 10 (€19,331 x €407.67 - €21,777) wara
ħames (5) snin fi Skala ta’ Salarju 12, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.
2.5
Uffiċjali tad-Dwana, li għandhom il-kundizzjonijiet tax-xogħol stipulati fil-Memorandum of
understanding and Agreement of the Customs Class applikabbli, jirċievu wkoll Flexibility Allowance li,
fis-sena 2018, hija ta’ €5,035.51 fis-sena.
Dmirijiet
3. Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Uffiċjal tad-Dwana jinkludu:
a)
b)
c)

tagħmel xogħol klerikali relatat mad-Dwana;
tħares id-dħul tat-taxxi nazzjonali u tal-UE;
tassisti fl-eżami u r-rilaxx u tagħmel spot-checks, ta’ merkanzija magħżula prinċipalment fuq
bażi ta’ ġestjoni tar-riskju;
d) tissottometti rapporti lis-superjuri tiegħu/tagħha;
e) tinforma lis-superjuri tiegħu/tagħha dwar kwalunkwe problemi u diffikultajiet potenzjali malli
ssir taf bihom;
f)
tiżgura li l-pubbliku jkollu servizz effiċjenti u kordjali;
g) tagħmel xogħol fil-qasam legali u tassisti lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-qorti fil-kawżi ċivili
u kummerċjali, kif ukoll tassisti lill-Pulizija waqt prosekuzzjoni f’każijiet kriminali, li jinvolvu lidDipartiment tad-Dwana;
h) tagħti pratka, tirrilaxxa ‘l barra u tfittex fuq bastimenti, jottijiet u ajruplani;
i)
twettaq kontrolli dwar flus fuq passiġġieri li jkunu deħlin jew ħerġin minn Malta;
j)
tagħmel clearance ta' passiġġieri, teżamina u tirrilaxxa l-bagalji;
k) tiġbor informazzjoni u tagħmel sorveljanza relatata ma’ nuqqas ta’ osservanza mal-liġijiet u
r-regolamenti tad-Dwana u s-Sisa kemm nazzjonali u tal-UE;
l) tassisti fil-fażi ta’ implimentazzjoni fil-proġetti tal-IT, tipprovdi sapport lil kull min juża lprogrammi tal-IT u tikkoordina s-sistema elettronika tal-IT fid-Dipartiment;
m) twettaq patrols ġewwa jew barra żoni tad-Dwana;
n) tħaddem apparat elettroniku ta' sorveljanza;

o) tieħu ħsieb klieb tad-Dwana;
p) tattendi għal-laqgħat, seminars, workshops, żjarat ta’ ħidma u korsijiet tal-Kummisjoni
Ewropea, kif ukoll ta’ entitajiet nazzjonali u internazzjonali oħra kif meħtieġ, kemm lokalment u
kif ukoll barra minn Malta;
q) taħdem fuq bażi ta’ xift, li jinkludi Ħdud u Festi Pubbliċi kif meħtieġ;
r) tinforza r-regoli u r-regolamenti tad-Dwana lokali u tal-UE, bl-użu tas-setgħat eżekuttivi;
s) tfittex fuq vetturi li jkunu deħlin/ħerġin minn żoni tad-Dwana;
t) tfittex fuq il-persuni fil-portijiet u f’żoni tad-Dwana, skont ir-regolamenti tad-Dwana, meta
neċessarju;
u) twettaq dmirijiet speċjali kemm-il darba tkun assenjata taħdem ma' sezzjonijiet partikolari
(bħall-Enforcement Unit) fid-Dipartiment tad-Dwana;
v) issuq karozzi tad-Dipartiment fuq xogħol relatat direttament mad-doveri tagħha; u
w) tagħmel dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku skont struzzjonijiet mogħtija misSegretarju Permanenti Ewlieni, is-Segretarju Permanenti (MFIN) u d-Direttur Ġenerali
(Dwana).
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;

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 msemmija hawn
fuq.
(ii)

kapaċi jikkomunikaw b’mod profiċjenti kemm bil-fomm kif ukoll bil-kitba bil-lingwa Maltija
u Ingliża;

(iii)

(a) persuni fil-pussess ta’ kwalifika MQF fil-Livell 4 f’oqsma relatati;
JEW
(b) Assistent tad-Dwana Anzjan li għandu ħames (5) snin servizz sodisfaċjenti.

(iv)

b’referenza għar-rekwiżiti f’paragrafu 4.1 (iii) hawn fuq, l-applikanti huma nfurmati li l-lista
ta’ oqsma li huma kkunsidrati rivelanti għal din il-pożizzjoni, tista tinkiseb minn
recruitment.mfin@gov.mt.

4.2 Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbilità,
sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba.
Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq formalment xorta jiġu
kkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifiki msemmija jew inkella
jkunu lestew b’suċċess il-krediti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti
minn programm ta’ studju ta’ livell tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji tal-eliġibilità ta’ hawn fuq jew
ogħla, 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 missnin ta’ servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.
Kwalunkwe kriterju ieħor ta’ eliġibbiltà għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa ta’ applikazzjonijiet.

4.4 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika għalih
(applikanti li diġà 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 awtorità oħra kompetenti mhux aktar minn xahar (1) qabel iddata 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 talħatra.
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 awtorità’ 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 mehmuża mal-applikazzjoni.
5.2

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

Proċeduri tal-għażla
6.1

L-għażla tal-kandidati tkun f'żewġ partijiet:
L-ewwel parti : Test f’ abbilta` ġenerali, permezz tal-kompjuter, kompletament awtomizzat, li
permezz tiegħu l-applikanti jkunu assesjati fil-ħiliet verbali, numeriċi u astratti,
fuq bażi ta’ respons tagħhom għal sett ta’ mistoqsijiet. Il-kandidati jridu jġibu
rata ta’ 50% biex jgħaddu. It-test f’abbilta` ġenerali tkun immexxija midDirettur tal-Ezamijiet u l-Bord tal-Ezamijiet Pubbliċi Lokali.
Għandu jiġi nnutat li l-applikanti li diġa’ għamlu t-test, permezz tal-kompjuter
kompletament awtomatizzat, fis-sejħiet ghall-applikazzjonijiet maħruġa diġa’,
jistgħu jagħżlu li:
(a) Ma joqgħodux għat-test, u għaldaqstant iżommu l-marka li ġabu qabel,
dment li tissodisfa l-passmark, imsemmija hawn fuq
Jew
(b) Joqogħdu għat-test darb’ oħra, f’liema każ, l-aħjar marka mit-tnejn,
għandha tiġi kkunsidrata.
It-tieni parti :

Intervista (massimu ta’ 100 marka, passmark 50 marka), u li għalih dawk ilkandidati li kisbu passmark fit-test ta’ abbilta` ġenerali biss jitħallew ikomplu
għall-intervista strutturata. L-intervista ssir minn Bord tal-Għażla stabbilit millMinisteru għall-Finanzi.
Il-passmark ġenerali hi 60% tal-marki massimi allokati, jiġifieri 60% ta’ 200
marka, li jinkludu l-marki mogħtija fit-test ta’ abbilta` ġenerali u l-intervista.

6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1-4.3,
għandhom esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.
6.3 Uffiċjali Publiċi fil-grad ta’ Assistent tad-Dwana Anzjan ikunu ntitolati għal kreditu ta’ tliet (3) marki
għal kull sena fis-servizz bħala Assistent tad-Dwana Anzjan u fil-grad ta’ qabel bħala Gwardjan tadDwana, sa massimu ta’ ħmistax (15) il-marka bħala parti mit-total tal-marka finali tal-eżami.

6.4
L-ordni finali tal-kandidati tiġi determinata mill-marki totali li jinkisbu fit-test ta’ abbilta` ġenerali
u fl-intervista. Fil-każ li jkun hemm kandidati li jġibu l-istess numru ta' marki, il-preċedenza tingħata
skont il-proċeduri stabbiliti.
6.5
Ir-riżultat tat-test ta’ abbilta` ġenerali jibqa' jgħodd għal tliet (3) snin. Ir-riżultat finali jibqa’
jgħodd għall-sentejn (2) mid-data tal-pubblikazzjoni.
6.6
It-test ta’ abbilta` ġenerali jitmexxa mid-Direttur tal-Eżamijiet u l-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi
Lokali. Il-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali jkollu s-setgħa li jiddeċiedi x'għandu jsir minnufih dwar
kandidati li waqt l-eżami jinstabu ħatja ta' xi nuqqas jew ksur tar-regolamenti li jkunu tqassmu lillkandidati.
6.7
Il-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali jżomm id-dritt li jħassar l-eżami jekk tinsab xi
irregolarita`dwar dan l-eżami. Tħassir bħal dan jista' jkun dwar l-eżami kollu, wkoll jekk l-irregolarita` li
tinsab tkun dwar suġġett wieħed biss jew stadju partikolari tal-eżami.
6.8
Id-Direttur tal-Eżamijiet jippubblika r-riżultat tal-eżami bil-miktub, li jiġi esebit fuq innoticeboard tad-Dipartiment tal-Eżamijiet, il-Mall, il-Furjana, u dik taċ-Ċentru tal-Eżamijiet, ir-Rabat,
Għawdex.
6.9
Tinħareġ notifika dwar il-ħruġ tar-riżultat tat-test tal- abbilta` ġenerali: (i) fuq il-websajt tadDipartiment tal-Eżamijiet, li tista’ tkun aċċessata fuq exams.gov.mt; u (ii) permezz ta’ imejl u SMS lillkandidati li jissottomettu numru ta’ telefown ċellulari validu u indirizz elettroniku bl-applikazzjoni
tagħhom. In-notifika tal-ħruġ tar-riżultat finali se tinħareġ fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Finanzi u
permezz ta’ SMS.
6.10
Peress li t-test ta’ abbilta` ġenerali huwa totalment awtomizzat, il-Kummisjoni dwar is-Servizz
Pubbliku ma tidħolx fil-merti tal-marki miksuba fit-test tal- abbilta` ġenerali. Petizzjonijiet lillKummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jistgħu jsiru biss fir-rigward tal-intervista. L-oġġezzjonijiet
għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha tidher innotifika fuq il-websajt tal-Ministeru għall-Finanzi.
6.11
Wara li r-riżultat tat-test ta’ abbilta` ġenerali jiġi ppubblikat, dawk il-kandidati li jkunu għaddew
jiġu mitluba biex jattendu għall-intervista minn Bord tal-Għażla.
6.12
Ir-riżultat finali jiġi ppubblikat minn, u esebit fuq in-noticeboards, tal-Ministeru għall-Finanzi u
d-Dipartiment tad-Dwana li qed joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
6.13
Avviż dwar il-ħruġ tar-riżultat finali (i) jidher fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Finanzi li
qed joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet u (ii) jintbagħat permezz ta’ SMS lill-kandidati li jkunu
qagħdu għall-proċess tal-għażla u li jkunu ssottomettew numru tal-telefon ċellulari u indirizz
elettroniku validu mal-applikazzjoni tagħhom.
Sottomissjoni tal-applikazzjoni
7.1
L-applikanti għandhom japplikaw permezz tassit elektroniku tad-Dipartiment tal-Eżamijiet:
(https://edurecruitment.gov.mt). L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ (i) curriculum vitae (Europass format)
dettaljat li juri l-kwalifiki u l-esperjenza; (ii) kopja tal-Karta tal-Identita` tagħhom (iii) Service and Leave
Record Form aġġornat (GP47) fil-każ ta’ Uffiċjali Pubbliċi; (iv) ċertifikat tal-Kondotta fil-każ ta’ nies li
mhumiex Uffiċjali Pubbliċi, (v) kopji scanned tal-kwalifiki li jinkludu fejn applikabbli transcripts; u (vi)
miżata tal-eżami ta’ €9.30 (mhux rifondabbli), għandhom jiġu sottomessi online fuq is-sit
(https://edurecruitment.gov. mt) mit-Tnejn, 14 ta’ Mejju, 2018 sa mhux aktar tard minn nofsinhar
(Ħin Ċentrali Ewropew) tal-Ġimgħa, 25 ta’ Mejju, 2018.
Applikanti prospettivi huma mwissija li ma joqogħdux jistennew sal-aħħar ġurnata biex jissottomettu lapplikazzjoni tagħhom minħabba l-possibiltà ta’ xi ħsara jew staġnar fl-internet u li jistgħu jwasslu għal
diffikultajiet fis-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

L-applikanti għandhom jiżguraw li wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni tagħhom, għandhom iżommu
kopja tal-irċevuta mibgħuta lilhom permezz ta’ email, bħala referenza. L-applikanti jkunu meqjusa li
jkunu applikaw sad-data u l-ħin tal-għeluq, biss jekk ikollhom din l-irċevuta.
7..2

Applikazzjonijiet li ma jaslux fiż-żmien speċifikat ma jiġux ikkunsidrati.

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 minn recruitment.mfin@gov.mt. Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu
meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit
elettroniku
u
indirizz
recruitment.mfin@gov.mt.
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