Ċirkolari MESDC/HR Nru. 10/2019

MESDC/284/2019

Ministeru għall-Ambjent,
Żvilupp Sostenibbli
u Tibdil fil-Klima
6, Triq Ħal Qormi,
Santa Venera. SVR 1301.
L-14 ta’ Ġunju 2019
Lis-Segretarji Permanenti
Lid-Diretturi Ġenerali
Lid-Diretturi
Lill-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku
POST TA’ SECURITY GUARD
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 għallAmbjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Security
Guard fil-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.
Termini u kundizzjonijet
2.1

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

2.2
Is-salarju ta’ Security Guard huwa ta’ Skala 16, li fis-sena 2019 huwa ta’ €13,530 fissena, li jiżdied b’€263.00 fis-sena sa massimu ta’ €15,108.
2.3
Persuna fil-grad ta’ Security Guard titla’ fi Skala 15 (ekwivalenti għal €14,390 fis-sena
li tiżdied b’€298.00 fis-sena sa massimu ta’ €16,178) wara ħames (5) snin servizz sodisfaċenti
fil-grad u fi Skala 14 (ekwivalenti għal €15,393 fis-sena li tiżdied b’€316.83 sa massimu ta’
€17,294) wara ħames (5) snin oħra servizz fi Skala 15.
Dmirijiet
3.

Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Security Guard jinkludu li:

i)
ii)

tikkontrolla d-dħul ta’ persuni mhux awtorizzati;
tiċċekkja u tispezzjona impjegati u viżitaturi kif ukoll xi basktijiet u affarijiet oħra li jkunu
qed iġorru;
tispezzjona vetturi waqt li deħlin jew ħerġin mill-post, meta meħtieġ;
tuża tagħmir tas-sigurta’ u tassigura li qed jaħdem kif suppost;
tagħmel rondi ta’ viġilanza biex jiġi evitat is-serq, it-tbagħbis u l-vandaliżmu f’postijiet
pubbliċi, u meta jkun il-każ, tirraporta rregolaritajiet li jikkonċernaw is-sigurtà;
tkun responsabbli għaż-żamma sikura ta’ mħażen, ċwievet u reġistri taċ-ċwievet;
żżomm rekords neċessarji dwar id-dħul u l-ħruġ mill-post ta’ vetturi, persuni, impjegati
u materjal;
tagħmel superviżjoni tal-parking fiż-żona madwar id-Dipartiment u d-Direttorati;
timplimenta proċeduri ta’ emerġenza f’każ ta’ ħruq;
tispezzjona ħaddiema fuq il-lant tax-xogħol;

iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

xi)
xii)
xiii)

tassisti fiż-żamma tal-ordni u dixxiplina in ġenerali;
tassisti lis-Security Officers fit-twettiq ta’ dmirijiethom meta jkun hemm bżonn;
tagħmel dmirjiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku fuq struzzjonijiet mogħtija
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 Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jew Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku
ta’ Malta li huma mislufin/detailed/deployed/attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur
Pubbliku li s-salarju tagħhom ma jkunx ogħla minn skala ta’ Salarju 15 u li huma kkonfermati flistess skala.
4.2
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 blistess 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 fiddata tal-ħatra.
Sottomossjoni 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. Kopji scanned
mibgħuta b’mod elettroniku jiġu aċċettati. 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.

Proċeduri tal-għażla
6.1

L-għażla tal-kandidati tkun f'żewġ partijiet:

•
żewġ eżamijiet bil-miktub, kull wieħed ta’ siegħa u nofs (1½), fl-Ingliż u fil-Malti
maħsuba biex joħorġu l-kapaċità tal-kandidati li jifhmu u jesprimu ruħhom bil-Malti kif ukoll blIngliż (kull eżami jkollu massimu ta' 100 marka li jkunu soġġetti għal pass mark globali ta' 100).
Kopja tas-Sillabu qed tkun mehmuża ma' din iċ-Ċirkulari għall-benefiċċju tal-kandidati.
•

intervista (massimu 70 marka b'pass mark ta' 35).

Huma biss il-kandidati li jiksbu l-marka globali fl-eżamijiet bil-miktub li jitħallew jersqu għallintervista.
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
L-ordni finali tal-kandidati tiġi determinata mill-marki totali li jinkisbu fl-eżami bil-miktub
u fl-intervista. Fil-każ li jkun hemm kandidati li jġibu l-istess numru ta' marki, il-preċedenza
tingħata skont il-proċeduri stabbiliti.
6.4

Ir-riżultat jibqa' jgħodd għal sena mid-data tal-pubblikazzjoni.

6.5
L-eżami bil-miktub 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 lill-kandidati.
6.6
Il-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali jżomm id-dritt li jannulla l-eżami jekk tinsab xi
irregolarita' dwar dan l-eżami. L-eżami kollu jista’ jiġi annullat, wkoll jekk l-irregolarita' li tinsab
tkun dwar suġġett wieħed biss jew stadju partikolari tal-eżami.
6.7
Id-Direttur tal-Eżamijiet jippubblika r-riżultat tal-eżami bil-miktub, liema riżultat jiġi
esebit fuq in-noticeboard tad-Dipartiment tal-Eżamijiet, il-Furjana, u dik taċ-Ċentru tal-Eżamijiet,
ir-Rabat, Għawdex.
6.8
Avviż dwar il-ħruġ tar-riżultat tal-eżami jidher fuq is-sit tad-Dipartiment tal-Eżamijiet li
huwa www.exams.gov.mt u jintbagħat ukoll SMS lill-kandidati li jkunu qagħdu għall-proċess talgħażla u li jkunu ssottomettew numru tal-telefon ċellulari u indirizz elettroniku validu malapplikazzjoni tagħhom.
6.9
Talba għar-reviżjoni ta’ karti tal-eżamijiet għandha tiġi sottomessa lid-Direttur talEżamijiet fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mid-data tal-avviż imsemmi f’paragrafu 6.8.
6.10
Wara li r-riżultat tal-eżami miktub jiġi ppubblikat, dawk il-kandidati li jkunu għaddew jiġu
mitluba biex jattendu għal-intervista minn Bord tal-Għażla.
6.11
Ir-riżultat finali jiġi ppubblikat minn, u esebit fuq in-noticeboard,
Dipartiment/Diviżjoni/Direttorat li qed joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

tad-

6.12
Avviż dwar il-ħruġ tar-riżultat finali (i) jidher fuq is-sit elettroniku tadDipartiment/Diviżjoni/Direttorat 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-applikazzjonijiet
7.1

Formoli tal-applikazzjoni jinkisbu minn:

Edu Servizz.gov, Great Siege Road,Floriana,
Dipartiment tal-Eżamijiet, Il-Mall, Triq Sarria, il-Furjana
Ċentru tal-Eżamijiet, Lyceum Complex, Rabat, Għawdex,
Minn nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju 2019, jew jistgħu jitniżżlu minn dan is-sit: www.exams.gov.mt
7.2
L-applikazzjonijiet kompluti flimkien ma' curriculum vitae dettaljat u Service and Leave
Record Form (GP47) aġġornat jintlaqgħu bejn it-Tnejn 17 ta’ Ġunju 2019 u mhux aktar tard millĠimgħa 28 ta’ Ġunju 2019 kif ġej:
Edu Servizz.gov
Great Siege Road
Floriana
Mit-Tnejn sas-Sibt mit-08:00 – 13:00 u l-Erbgħa mit-08:00 – 13:00 u 16:30 – 19:00

Dipartiment tal-Eżamijiet
Il-Mall, Triq Sarria,
Il-Furjana - Malta
Ċentru tal-Eżamijiet
Triq Fortunato Mizzi
Ir-Rabat - Għawdex
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-08:00 u 12:00
Il-miżata tal-eżami ta' €9.30 tiġi aċċettata biss permezz ta’ card jew ċekk pagabbli lid-Direttur
tal-Eżamijiet.

7.3
Applikazzjonijiet li jaslu minn barra minn Malta permezz ta’ email, fax jew xi mezz ieħor
simili sa 12:00 (nofsinhar) (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju 2019, jiġu
kkunsidrati basta jkollhom id-dettalji kollha meħtieġa. F’dawn il-każijiet il-formola talapplikazzjoni iffirmata mill-applikant/a trid tasal għand id-Dipartiment tal-Eżamijiet sa mhux
aktar tard minn ġimgħa wara d-data tal-għeluq tal-applikazjonijiet u għandha tingħata
spjegazzjoni għad-dewmien. L-indirizz tal-email tad-Dipartiment tal-Eżamijiet huwa
exams.department@gov.mt.
Applikazzjonijiet li ma jaslux fiż-żmien speċifikat ma jiġux ikkunsidrati.
Provedimenti 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;
petizzjonijiet dwar ir-riżultat finali;
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/FormsandTe
mplates.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.

Dennis Buttigieg
Direttur Ġenerali għall-Operat
Għas-Segretarju Permanenti, MESDC
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