
Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 

Sejħa għall-Applikazzjonijiet għall-Post ta’ Uffiċjal Klerikali (Finanzi u Xiri Pubbliku)  

fl-Aġenzija servizz.gov 

 (Permess tal-Jobsplus Nru. 81/2020) 

 

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

 
 

1. Il-Kap Eżekuttiv, servizz.gov jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Uffiċjal Klerikali (Finanzi u Xiri 
Pubbliku) fl-Aġenzija servizz.gov fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 

 
 

Tul tal-Assignment u kundizzjonijiet 
 
2.1 Il-persuna magħżula tinħatar fil-post ta’ Uffiċjal Klerikali (Finanzi u Xiri Pubbliku) fl-Aġenzija 

servizz.gov, fuq bażi indefinita. 
 

2.2 Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sitt (6) xahar. 
 

 
Salarju tal-Post 

 
3.1 Is-salarju ta’ Uffiċjal Klerikali (Finanzi u Xiri Pubbliku) huwa ta’ €16,971 (fis-sena 2020) li jiżdied 

b’ €336 fis-sena sa massimu ta’ €18,315. 

 

Dmirijiet u Responsabbiltajiet 
 
4. Id-dmirijiet ta’ Uffiċjali Klerikali (Finanzi u Xiri Pubbliku) jinkludu: 

 
 

i. Tiproċessa Ordnijiet ta 'Xiri mill-iskema tal-kontabilità, kif ukoll Ċertifikati ta' l-Istat tal-
Fattura għat-talbiet ta 'akkwist; 
 

ii. Tipprepara u toħroġ ħlasijiet lill- fornituri f'konformità mal-Politika Finanzjarja tal-Aġenzija; 
 

iii. Twettaq rikonċiljazzjonijiet fuq dikjarazzjonijiet tal-fornitur,  tħallas lill-fornituri u pagamenti 
oħra kif awtorizzat minn żmien għal żmien;  
 

iv. Iżżomm id-dokumentazzjoni finanzjarja b'mod xieraq u organizzat; 
 

v. Tfassal data u dokumentazzjoni għal skopijiet ta 'rappurtaġġ kif ordnat mill- Maniġer Anzjan 
- Finanzi u Akkwist; 
 

vi. Tassisti fir-rikonċiljazzjonijiet bankarji; 
 

vii. Titratta talbiet u tfittex kwotazzjonijiet għax-xiri ta' oġġetti u servizzi mitluba mill-
Amministrazzjoni billi tuża l-formoli xierqa; 
 

viii. Tassisti fl-abbozzar, pubblikazzjoni, evalwazzjoni u għoti ta' offerti u CfQs; 
 

ix. Tiżgura livelli minimi ta' ħażniet ta' oġġetti użati fl-Aġenzija u tiżgura ħruġ ikkontrollat ta’ 
dawn l-oġġetti. Għandha tkun eżerċitata kura xierqa biex tiżgura li l-kwantitajiet mitluba 
jaqblu mal-ħtiġijiet reali tal-Aġenzija; 
 

x. Tiżgura li l-oġġetti u s-servizzi kollha kkunsinnati lill- Aġenzija huma konformi mat-talba 
għax-xiri u kull differenza għandha tiġi rrappurtata immedjatament  lill- Maniġer Anzjan - 
Finanzi u Xiri Pubbliku; 



 
xi. Tmexxi l-flus kontanti tal-Uffiċċju Prinċipali; 

 
xii. Taġġorna l-inventarju tal-Aġenzija billi tiżgura li l-inventarji kollha tal-assi jiġu kkompilati u 

miżmuma; 
 
 

xiii. Jattendi għall-infilzar u responsabbiltajiet klerikali oħra assenjati mill-Maniġer Anzjan - 
Finanzi u Akkwist u l-Kap (Servizzi Korporattivi). 
 

xiv. Din id-Deskrizzjoni tax-xogħol tista tinbidel minn żmien għal żmien biex tirrifletti s-
sitwazzjoni li qed tinbidel tal-Aġenzija wara konsultazzjoni ma’ min għandu impjieg. 
 
 
 Rekwiżiti tal-eliġibbiltà 

 

5.1 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' pajjiżi 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) ikunu profiċjenti fil-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża; 
 

(iii) fil-pussess ta’ sitt (6) ċertifikati tal-Livell Ordinarju bi gradi tajba (1 - 5 jew A - C) li 

għandhom jinkludu l-Ingliż, il-Matematika u l-Malti. Il-applikant irid ikun jifhem ukoll fl-

applikazzjonijiet tal-Microsoft Office. 

 

JEW 

 

Fil-pussess ta 'kwalifika fil-Livell MQF 3 jew ogħla fl-istudji ta' l-amministrazzjoni u s-

segretarjat, jew f'qasam relatat u relevanti. 

 

 

 
  



5.2 Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbilta’, 
sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba. 

 
5.3 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). 

 
5.4 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 5.1 - 5.3 hawn fuq, mhux 
biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra. 

 

5.5 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. 

 
 
Sottomissjoni ta' dokumentazzjoni 

 

6.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom ijintwerew b’ ċertifikati u/jew dokumenti 
li kopja tagħhom għandha tkun scanned u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq 
https://recruitment.gov.mt. Dawn id-dokumenti ma jistgħux jiġu sottomessi aktar tard minn jumejn (2) 
mid-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet, taht l-ebda ċirkostanza. 

 

6.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista. 
 
 
Proċeduri tal-għażla 

 
7.1 L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall- 
post. Il-marka massima għal dan il-process tal-għażla hija 100% u l-marka li persuna trid iġġib biex 
tgħaddi hija 50%. 

 
 

Sottomissjoni tal-applikazzjoni 
 
8. L-applikazzjonijiet, fejn għandu jiġi  kkwotat  in-numru  tar-referenza  rilevanti  (tal-Jobsplus) flimkien 
ma’ Curriculum Vitae ddettaljat, li juri l-kwalifiki u l-esperjenza u Service and Leave Record Form (GP 
47) aġġornat/Ċertifikat tal-kondotta skont kif applikabbli li tali dokument irid ikun maħruġ mhux aktar minn 
xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format pdf, li għandhom ikunu uploaded permezz tal-Portal, 
u kwalunkwe dokumentazzjoni ta sostenn relevanti għandhom jiġu sottomessi għall- attenzjoni tal-
Fergħa tar-Riżorsi Umani, Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni, Uffiċċju tal-Prim Ministru, permezz 
tar-Recruitment Portal biss fuq l-indirizz: https://recruitment.gov.mt sa mhux aktar tard min-nofsinhar 
(Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar, 2019. Fil-każ ta’ impjegati tas-settur pubbliku, 
dawn għandhom jippreżentaw paid leave/unpaid leave/sick leave records għall-aħħar erba’ snin, inkluż 
kwalunkwe records ta’ xi azzjonijiet dixxiplinarji (fl-assenza ta’ tali records jiġi mifhum li qatt ma ttieħdet 
azzjoni dixxiplinarja). Ittra elettronika ġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni. 

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

