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SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA' INTERESS – AĠENTI 

KUNTRATTWALI 
 

GRUPP TA' FUNZJONI II – KAP TAL-BINI PRINĊIPALI (R/M) 
 

EPSO/CAST/S/11/2015 
 
 
 

I. INTRODUZZJONI 
 
 
B'talba tal-Kummissjoni Ewropea, l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) qed iniedi 
proċedura ta’ selezzjoni biex iwaqqaf bażi ta' dejta ta' kandidati magħżula għar-reklutaġġ ta' persunal 
b'kuntratt fil-qasam tal-ġestjoni tal-bini. 
 
Il-Kummissjoni Ewropea tirrekluta aġenti kuntrattwali sabiex jiġu provduti ħiliet kumplimentari fl-oqsma 
tekniċi. L-aġenti kuntrattwali jkunu impjegati skont il-kundizzjonijiet imniżżla fit-Taqsima IX ta’ din is-
sejħa għal espressjonijiet ta’ interess. 
 
Il-kundizzjonijiet tal-impjieg fl-Istituzzjonijiet Ewropej huma definiti fil-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
applikabbli għall-Aġenti l-Oħra (CEOS) tal-Unjoni Ewropea, jinsabu integralment f'dan l-indirizz http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:MT:PDF 1. 
 
Il-bażi ta' dejta tal-kandidati se tintuża mill-Kummissjoni Ewropea. Il-karigi jkunu bbażati prinċipalment fi 
Brussell skont il-ħtiġijiet tas-servizzi.  
 
Il-proċeduri ta' selezzjoni għall-aġenti kuntrattwali ġeneralment jattiraw għadd kbir ta’ kandidati bi 
kwalifiki għoljin li jiksbu riżultat sodisfaċenti fil-proċedura ta' selezzjoni. Konsegwentement, il-kandidati 
jridu jkunu jafu li jista' jagħti l-każ li l-għadd ta’ kandidati fil-bażi ta' dejta jkun akbar minn dak meħtieġ 
mill-Istituzzjonijiet. 
 
It-tabella ta’ hawn taħt turi l-ħtiġijiet stmati għal aġenti kuntrattwali f’dan il-qasam għal perjodu ta’ żmien 
partikolari, meta titqies ir-rotazzjoni tal-persunal. 

L-għadd approssimattiv għall-grupp ta’ kandidati magħżula għall-perjodu ta’ tliet snin bejn l-2015 u l-
2017: 
 

Grupp tal-
Funzjoni 

Titolu tal-Funzjoni Għadd 

FG II Kap tal-bini prinċipali 40 
 
 

II. DESKRIZZJONI TAL-KOMPITI 
 
 
L-aġent kuntrattwali jkun responsabbli, taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal jew aġent temporanju, li jiżgura s-
superviżjoni u l-ħidma ta’ kuljum ta’ grupp ta’ bini jew bini kumpless jew sensittiv u tal-faċilitajiet tiegħu. 
 
                                                            
1 Id-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni li jirregolaw il-kundizzjonijiet ta' impjieg ta' aġenti kuntrattwali 
impjegati mill-Kummissjoni Ewropea jinsabufil-websajt tal-EPSO: http://europa.eu/epso/index_mt.htm. Barra 
minn hekk, nixtiequ nattiraw l-attenzjoni tal-kandidati dwar il-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali qed jiġu 
riveduti bħalissa. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:MT:PDF
http://europa.eu/epso/index_mt.htm
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Sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni u kollaborazzjoni tal-kapijiet ta’ bini f'lott ġeografiku li jirreferi għal 
diversi binjiet, il-kap tal-bini prinċipali jista’ jintalab biex jassumi r-rwol ta’ koordinatur ta’ lott. 
 
Din il-kariga tirrekjedi kapaċitajiet ta' ġestjoni amministrativi u tekniki. Bħala indikazzjoni, il-kompiti relatati 
ma' din il-funzjoni jistgħu jiġu deskritti fil-qosor kif ġej: 
 

• Żgurar tal-manutenzjoni fi stat tajjab tal-bini, f’koordinazzjoni u f’kooperazzjoni mas-servizzi 
tekniċi kkonċernati, inklużi t-talbiet għal kompitu partikolari u interventi f’każ ta’ bżonn (problemi 
tekniċi, tiswija, bdil jew aġġornament, il-verifika ta’ postijiet ta’ ħżin, eċċ.).  

• Teħid tal-miżuri kollha neċessarji għall-manutenzjoni tas-servizz li jingħata lill-okkupanti tal-bini; 
segwitu tail-ilmenti tal-okkupanti tal-bini u jkun il-persuna ta' kuntatt bejn is-servizzi kkonċernati. 

• Teħid ta' kull miżura ta' emerġenza jew konservativa neċessarja għaż-żamma fi stat ta' 
funzjonament tal-bini, f'kollaborazzjoni mill-qrib mas-servizzi relatati fil-bini fil-qasam tekniku, tas-
sigurtà u s-saħħa fil-post tax-xogħol kif ukoll is-servizzi ta' sigurtà. 

• Verifika tal-eżekuzzjoni tajba tal-kwalità tas-servizzi tal-kumpaniji kontraenti fil-bini. 
• Sorveljanza tal-attivitajiet u t-tagħmir ta' bini fil-livell tal-okkupazzjoni tal-ispazju (uffiċċji, arkivji, 

eċċ.) kif ukoll l-istat tal-infrastruttura ta' akkoljenza (għamara tar-reception, għamara għal żoni 
soċjali, bnadar, żoni ta' pjanti, eċċ.). 

• Parteċipazzjoni f'ġestjoni tajba tal-postijiet ta' parkeġġ fil-bini. 
• Ġestjoni tal-ħażna ta' oġġetti li jinstabu fil-bini. 
• Parteċipazzjoni fis-superviżjoni tat-testijiet mensili ta' sireni ta' allarm tan-nar. 
• Eżekuzzjoni tal-karigi importanti assenjati lill-kapijiet tal-bini fil-qafas tal-Pjan ta' Kontinwità tan-

Negozju (Business Continuity Plan, BCP) f'każ ta' emerġenza / ta' kriżi.  
 

III. SKEDA INDIKATTIVA TAL-PROĊEDURA TA’ SELEZZJONI 
 
Il-proċedura ta' selezzjoni tkun amministrata mill-EPSO bl-għajnuna ta’ bord ta' selezzjoni magħmul minn 
rappreżentanti tas-servizzi tal-Kummissjoni. L-iskeda indikattiva hija s-segwenti: 
 

FAŻIJIET DATI INDIKATTIVI 

Applikazzjonijiet Jannar-Frar 2015 
Tgħarbil ta' CVs Marzu-April 2015 
Testijiet tal-kompetenzi Ġunju 2015 
Riżultati tat-testijiet tal-kompetenzi Lulju-Awwissu 2015 
 
 

IV. KRITERJI TAL-ELIĠIBBILTÀ 
 
Il-Kummissjoni Ewropea tapplika politika ta' opportunitajiet ugwali u taċċetta applikazzjonijiet mingħajr 
ma tagħmel distinzjoni abbażi tar-razza jew tal-oriġini etnika, tat-twemmin politiku, filosofiku jew reliġjuż, 
ta' żmien jew ta’ diżabbiltà, ta' sess jew ta’ orjentazzjoni sesswali u mingħajr referenza għall-istat ċivili 
jew għas-sitwazzjoni tal-familja. 

Ma tistax tkun irreklutat bħala aġent kuntrattwali jekk, sad-data tal-għeluq iffissata għall-applikazzjoni 
onlajn, ma tkunx tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin: 

A. Kundizzjonijiet ġenerali 
a) Tkun ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.  
b) Tkun tgawdi mid-drittijiet ċiviċi tiegħek. 
c) Tkun wettaqt kull obbligu impost mil-liġijiet dwar ir-reklutaġġ applikabbli fil-qasam militari. 
d) Tipproduċi r-referenzi dwar il-karattru, meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet previsti. 
e) Tkun tissodisfa r-rekwiżiti marbuta mas-saħħa fiżika għall-eżerċitar tad-dmirijiet. 

B. Kundizzjonijiet speċifiċi minimi – Taħriġ / esperjenza 
 

1. Livell ta' edukazzjoni post-sekondarja ċċertifikat b’diploma f'qasam tekniku  
relatat mal-funzjonijiet deskritti fil-punt II 
jew 
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2. Livell ta' edukazzjoni sekondarja superjuri attestata b’diploma li jagħti aċċess għal edukazzjoni ogħla 
u tliet snin esperjenza professjonali relatata mad-dmirijiet deskritti fil-puntII 

jew 
3. Wara l-kisba b'suċċess tal-edukazzjoni obbligatorja, attestata b'diploma, total ta'  

tmien snin: 
• taħriġ professjonali xieraq u / jew 
• esperjenza professjonali ekwivalenti għad-dmirijiet deskritti fil-punt II 

F’dan il-kuntest, it-taħriġ professjonali ma jistax jittieħed inkonsiderazzjoni sakemm dan ma jikkonsistix 
f’mill-inqas sena akkademika waħda ta’ taħriġ full-time, wara l-edukazzjoni obbligatorja u li hija attestata 
permezz ta’ ċertifikat rikonoxxut minn Stat Membru tal-Unjoni Ewropea 
jew 

4. Wara l-kisba b'suċċess tal-edukazzjoni obbligatorja, attestata b'diploma, total ta' 
10 snin bħala aġent tal-Unjoni Ewropea u tkun segwejt kors ta' taħriġ mogħti mill-Istituzzjoni f'qasam 
relatat mad-dmirijiet deskritti fil-punt II. 
 

C. Għarfien ta’ lingwi 
a) lingwa 1 (L1) 

u  
 

b) lingwa 2 (L2) 
 

Il-lingwa ewlenija: għarfien profond (minn tal-anqas tal-livell C12) ta' waħda mill-
24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea3  
 
Għarfien sodisfaċenti (livell B2) tal-Ingliż, tal-Franċiż jew tal-Ġermaniż; il-lingwa 2 
trid tkun differenti mil-lingwa 1 imsemmija hawn fuq. 
 
F’konformità mas-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(l-Awla Manja) fil-Kawża C-566/10 P, ir-Repubblika Taljana vs. il-Kummissjoni, l-
Istituzzjonijiet tal-Unjoni huma obbligati, fil-qafas ta' din il-kompetizzjoni, 
jindikaw ir-raġunijiet għalfejn jillimitaw l-għażla tat-tieni lingwa għal għadd 
ristrett ta' lingwi uffiċjali tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, il-kandidati huma infurmati li l-għażliet tat-tieni lingwa aċċettati 
għal din is-selezzjoni ġew definiti f'konformità mal-interess tas-servizz, li jeżiġi li 
dawk li jiġu rreklutati jkunu jistgħu jibdew jaħdmu minnufih u jikkomunikaw 
b'mod effiċjenti fix-xogħol tagħhom ta' kuljum.  Jekk dan ma jkunx il-każ, it-
tħaddim effettiv tal-istituzzjonijiet jista’ jiġi affettwat ħażin ħafna. 
Abbażi ta' prassi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni li ilha titħaddem fir-rigward tal-
lingwi użati għal komunikazzjoni interna u b’kunsiderazzjoni wkoll tal-ħtiġijiet tas-
servizzi dwar il-komunikazzjoni esterna u l-immaniġġar tal-fajls, l-Ingliż, il-Franċiż 
u l-Ġermaniż jibqgħu l-aktar lingwi użati. Barra minn hekk, l-Ingliż, il-Franċiż u l-
Ġermaniż huma t-tieni lingwa l-aktar magħżula mill-kandidati f’selezzjonijiet, 
meta dawn ikollhom il-possibbiltà li jagħżlu t-tieni lingwa tagħhom.  Dan 
jikkonferma l-livell ta’ edukazzjoni u l-kompetenzi professjonali li attwalment 
wieħed jista' jistenna mill-kandidati f'pożizzjonijiet fl-Istituzzjonijiet tal-Unjoni, 
jiġifieri l-għarfien ta' mill-inqas waħda minn dawn il-lingwi.  Għalhekk, fl-interess 
li jintlaħaq bilanċ bejn l-interess tas-servizz u l-ħtiġijiet u l-ħiliet tal-kandidati 
meta jitqies il-qasam partikolari ta' din is-selezzjoni, ikun ġust li jiġu organizzati 
eżamijiet f'dawn it-tliet lingwi sabiex jiġi żgurat li, tkun xi tkun l-ewwel lingwa 
uffiċjali tagħhom, il-kandidati kollha jkunu jafu tajjeb mill-inqas waħda minn 
dawn it-tliet lingwi uffiċjali fil-livell ta' xogħol. Barra minn hekk, fl-interess ta' 
trattament ugwali tal-kandidati kollha, inklużi dawk li l-ewwel lingwa uffiċjali 
tagħhom hija waħda minn dawn it-tlieta, kulħadd huwa obbligat jagħmel dan l-
eżami fit-tieni lingwa tiegħu, magħżula minn fost dawn it-tliet lingwi. Il-
valutazzjoni tal-kompetenzi speċifiċi b'dan il-mod tippermetti lill-Istituzzjonijiet 
tal-Unjoni jevalwaw il-ħila tal-kandidati li jkunu jistgħu jibdew jaħdmu minnufih 
f'ambjent simili għal dak li se jsibu fl-impjieg.  Dawn id-dispożizzjonijiet ma 
jaffettwawx it-tagħlim ulterjuri tat-tielet lingwa ta’ ħidma, f'konformità mal-
Artikolu 85(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra. 

                                                            
2 Ara t-tabella ta’ referenza fuq il-websajt Europa fl-indirizz segwenti: Tista’ tarah fuq il-websajt billi tikklikkja fuq 
din il-ħolqa: http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr 
3 Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma s-segwenti: il-Bulgaru (BG), iċ-Ċek (CS), id-Daniż (DA), l-Estonjan (ET), il-Finlandiż (FI), il-

Franċiż (FR), il-Ġermaniż (DE), il-Grieg (EL), l-Ingliż (EN), l-Irlandiż (GA), l-Ispanjol (ES), il-Kroat (HR), il-Latvjan (LV), il-Litwan (LT), il-
Malti (MT), l-Olandiż (NL), il-Pollakk (PL), il-Portugiż (PT), ir-Rumen (RO), is-Slovakk (SK), is-Sloven (SL), l-Isvediż (SV), it-Taljan (IT) u l-
Ungeriż (HU).  

http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr


 4

 
Waqt li tkun qed tapplika, tista’ tagħżel lingwa waħda biss mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
bħala l-lingwa ewlenija (L1) tiegħek. Ma jkunx possibbli li tbiddel l-għażla tal-lingwi ladarba tkun ivvalidajt 
l-applikazzjoni tiegħek onlajn. 

 

V. IL-PROĊEDURA TAL-APPLIKAZZJONI U L-ISKADENZA BIEX 
TAPPLIKA 

 

Trid tapplika b'mod elettroniku billi ssegwi l-proċedura indikata fuq il-websajt tal-EPSO 
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_mt.htm), u b'mod partikolari fil-Manwal tal-Applikazzjoni. Il-
formola ta' applikazzjoni onlajn trid timliha bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż. 
 
Għandek tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex ir-reġistrazzjoni elettronika tiġi finalizzata fl-iskadenza 
stabbilita. Nagħtuk il-parir li ma tistennix sal-aħħar ġranet tal-perjodu ta’ reġistrazzjoni biex tapplika, billi jekk 
jinqalgħu problemi ta’ konġestjoni eċċezzjonali tal-linji jew ħsara fil-konnessjoni tal-internet, għandu mnejn 
ikollok tirrepeti l-operazzjoni tar-reġistrazzjoni elettronika mill-bidu, u dan ma jibqax possibbli wara li tgħaddi 
d-data tal-iskadenza. 

Ladarba tkun ivvalidajt l-applikazzjoni tiegħek, ma tkunx tista’ tibdilha, minħabba li d-dejta tiġi trattata 
immedjatament mill-EPSO għall-organizzazzjoni ta' dawn is-selezzjonijiet. 
 

L-ISKADENZA BIEX TAPPLIKA (inkluża l-validazzjoni): 

L-24 ta' Frar 2015 f’12:00 (Nofsinhar), ħin ta’ Brussell 

 
 

VI. FAŻIJIET TAS-SELEZZJONI 
 

SELEZZJONI ABBAŻI TAL-KWALIFIKI 
 

Il-kandidati jintgħażlu abbażi tal-kwalifiki, partikolarment f’termini tad-diplomi u tal-esperjenza 
professjonali tagħhom, skont il-kriterji msemmija fit-tabella ta' hawn taħt. Il-kandidati li l-profil tagħhom 
jikkorrispondi l-aktar mad-dmirijiet li għandhom jiġu eżerċitati u mal-kriterji għas-selezzjoni, jiġu 
mistiedna jagħmlu t-testijiet tal-kompetenzi. 
 
Jinħatar bord ta' selezzjoni biex jassisti lill-EPSO f’dan l-istadju tal-proċedura ta' selezzjoni, b'mod aktar 
speċifiku biex jagħmel is-selezzjoni abbażi tal-kwalifiki (tgħarbil tas-CVs). 
 

Kriterji applikati għas-selezzjoni abbażi tal-kwalifiki: 
 

1.  Esperjenza professjonali ta' mill-inqas tliet snin bħala ħaddiem fil-ġestjoni teknika ta' bini matul 
dawn l-aħħar 5 (ħames) snin. 

2.  Diploma teknika fil-qasam tal-bini.   
3.  Esperjenza professjonali kumplimentari minbarra l-kriterju nru 1 relatat mad-deskrizzjoni tal-

kompiti mniżżla fil-punt II. 
4.  Esperjenza fir-riċeviment u l-kontroll ta' xogħlijiet u servizzi fil-qasam tal-bini. 
5.  Taħriġ u / jew esperjenza fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa, fis-sokkors, it-tekniki tat-tindif, tal-

ewwel għajnuna, l-għoti ta' pariri għall-prevenzjoni.  
6.  Esperjenza professjonali fis-servizz tal-klijenti f'kuntatt dirett mal-klijenti. 
7.  Esperjenza professjonali ta' mill-inqas sena f'organizzazzjoni internazzjonali jew barra mill-

pajjiż.  
8.  Għarfien tas-sistemi tal-uffiċċju / tal-għodod tal-informatika (MS Word, Excel, Outlook, bażijiet 

ta' dejta…). 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_en.pdf
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9.  Għal raġunijiet tas-servizz, għarfien sodisfaċenti (livell B24) tal-Franċiż u / jew tal-Ingliż, anki 
jekk waħda minn dawn iż-żewġ lingwi tkun il-lingwa 1 jew 2 tiegħek. 

10.  Għal raġunijiet tas-servizz, għarfien sodisfaċenti (minn tal-anqas tal-livell B2 5 ) ta' lingwa 
waħda jew aktar tal-UE, minbarra l-Ingliż jew il-Franċiż. 

 
 

Nota: Jekk int mistieden għal intervista, int tintalab tibgħat id-dokumenti kollha ta' appoġġ. 
Jekk jinstab li l-informazzjoni li pprovdejt ma tkunx korretta, tiġi eskluż mill-proċedura ta’ 
selezzjoni u ismek jitneħħa mill-bażi ta' dejta. 
 
Din is-selezzjoni ssir biss abbażi tal-informazzjoni li tkun ipprovdejt fit-taqsima "Evalwazzjoni tal-
Kapaċitajiet" ("Talent Screener") tal-applikazzjoni: 
 
— Kull mistoqsija tingħata piż fuq skala ta' bejn 1 punt sa 3 punti, skont l-importanza li jkun ġie attribwit 

għall-kriterju korrispondenti.  
 
— Il-bord ta' selezzjoni jifli bir-reqqa t-tweġibiet tal-kandidati u jagħti bejn 0 sa 4 punti għal kull waħda; 

imbagħad il-punti jiġu mmultiplikati bil-piż assenjat (ponderazzjoni) lill-kriterju korrispondenti. 
 
Il-kandidati li jkunu kisbu l-akbar numru ta’ punti jiġu mistiedna għat-test tal-kompetanzi (l-għadd ta’ 
kandidati mistiedna għat-test tal-kompetenzi jkun ekwivalenti għal madwar darbtejn u nofs l-għadd ta’ 
kandidati meħtieġ mill-Kummissjoni Ewropea). F’każ li diversi kandidati jkunu kisbu l-istess marka għall-
aħħar post, dawn jiġu kollha mistiedna għat-test tal-kompetenzi. 

 
TEST TAL-KOMPETENZI  

 
Il-kandidati jkollhom test ta' kompetenzi mmirat biex jevalwa l-għarfien tagħhom relatat mal-profil ta' kap 
tal-bini prinċipali skont id-deskrizzjoni f'din is-sejħa għal interess fil-punt II.  
 
Il-kandidati kollha li jkunu kisbu l-minimu meħtieġ jitniżżlu fil-bażi ta' dejta. 

 

Tip ta’ test 
Żmien 

permess 
għat-test 

Lingwa tat-test L-għadd massimu 
ta’ punti Il-minimu meħtieġ 

 
Għażla Multipla  

 
50 minuta 

 
Lingwa 2 (L2)  

 
25 

 
13 

 
It-test ikun jew stampat fuq karti, u f'dan il-każ isir fi Brussell għall-kandidati kollha, jew fuq kompjuter, u 
f'dan il-każ isir fiċ-ċentri tal-ittestjar fl-Istati Membri kollha. Il-kandidati jkunu infurmati dwar l-
arranġamenti magħżula meta jkun il-waqt. 
 
Jekk it-testijiet ikunu stampati u jsiru għall-kandidati kollha fi Brussell, l-EPSO jħallas kwota għall-ispejjeż 
ta' vvjaġġar skont ir-regoli rilevanti dwar ir-rimborż, li jinsabu fil-websajt tal-EPSO: 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm. 
 

VII. RIŻULTATI TAT-TESTIJIET 
 
Ir-riżultati tat-tgħarbil tas-CVs u tat-testijiet tal-kompetenzi jiġu ppubblikati fil-profil tal-EPSO tal-
kandidati. 
 
                                                            
4 Ara t-tabella ta’ referenza fuq il-websajt Europass. Tista’ tarah fuq il-websajt billi tikklikkja fuq din il-ħolqa: 
http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr 
 
5 Ara t-tabella ta’ referenza fuq il-websajt Europass. Tista’ tarah fuq il-websajt billi tikklikkja fuq din il-ħolqa: 
http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr 
 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr
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VIII. INKLUŻJONI FIL-BAŻI TA' DEJTA 
 
L-ismijiet tal-kandidati li jkunu kisbu l-minimu meħtieġ fit-test tal-kompetenzi jiddaħħlu fil-bażi ta' dejta u 
ma jiġu ppubblikati fl-ebda forma oħra. L-aċċess għall-bażi ta' dejta tnigħata lill-Kummissjoni Ewropea. 
Istituzzjonijiet jew aġenziji Ewropej oħrajn jistgħu jiksbu l-aċċess ukoll, jekk jiġu bżonn dawn il-profili. Il-
bażi ta' dejta tibqa' valida għal perjodu ta' tliet snin mid-data li fiha l-kandidati jiġu mgħarrfa dwar ir-
riżultati tagħhom.  
 
 

IX. SELEZZJONI GĦAL REKLUTAĠĠ POTENZJALI 
 
L-inklużjoni fil-bażi ta' dejta mhijiex garanzija li tiġi offrut impjieg. Hekk kif ikun hemm xi 
postijiet vakanti, il-Kummissjoni tikkonsulta l-bażi ta' dejta u tistieden għal intervista, lil dawk il-kandidati 
li l-profil tagħhom jikkorrispondi l-aktar mal-eżiġenzi tal-impjieg ikkonċernat. Skont ir-riżultat ta' din l-
intervista, il-kandidati mbagħad eventwalment issirilhom offerta ta' impjieg formali. L-għarfien tal-lingwa 
ewlenija tal-kandidat tiġi vvalutata wkoll matul din l-intervista. Il-kandidati li ma jkollhomx Approvazzjoni 
tas-Sigurtà tal-Persunal (PSC) diġà, jaċċettaw li jressqu talba uffiċjali biex tingħatalhom, jekk ikun hemm 
bżonn, wara li jiġu ingaġġati. Il-kandidat magħżul jiġi offrut kuntratt ta' aġent kuntrattwali 3A 6 
f'konformità mat-tabella segwenti. 

Kuntratt Post tal-impjieg 

 
CA 3a (jista' 
jwassal għal 
kuntratt indefinit) 

Iż-żewġ Uffiċċji għall-Infrastruttura u l-Loġistika fi Brussell u l-Lussemburgu, l-
Uffiċċju tal-Ħlas (PMO); l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) u l-
Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni (EUSA), l-aġenziji Ewropej u r-rappreżentanzi 
tal-Kummissjoni fl-Istati Membri u d-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. 

 

X. PROĊEDURI TA’ RIEŻAMI / APPELL 

Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri ta' rieżami jinsabu fuq il-websajt tal-EPSO: 
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_entm  

XI. KOMUNIKAZZJONI 

L-EPSO jikkuntattjak permezz tal-profil tiegħek tal-EPSO. Hija responsabbiltà tiegħek li tikkonsulta l-profil 
tiegħek tal-EPSO regolarment - minn tal-anqas darbtejn fil-ġimgħa - biex issegwi l-progress tal-proċedura 
u biex tivverifika l-informazzjoni li tikkonċernak. Jekk ma tkunx tista’ tagħmel dan minħabba xi problema 
teknika li tkun attribwibbli lill-EPSO, għandek tinnotifika lill-EPSO minnufih. 

Għal kull korrespondenza mal-EPSO, uża l-paġna ta' kuntatt paġna ta' kujntatt jew fuq eu-careers.info.  

Sabiex ikun żgurat li jkun hemm komprensjoni sħiħa tat-testi kollha ta’ natura ġenerali u tal-
komunikazzjonijiet bejn l-EPSO u l-kandidati, il-konvokazzjonijiet għall-eżamijiet differenti, kif ukoll kull 
korrispondenza bejn l-EPSO u l-kandidati, isiru biss bil-Ġermaniż, bl-Ingliż jew bil-Franċiż. 
 
 

XII. KAŻIJIET TA' SKWALIFIKA MARBUTA MAL-PROĊESS TA' 
APPLIKAZZJONI 

 
L-EPSO joqgħod attent ħafna sabiex jiżgura li l-prinċipju ta’ trattament ugwali jiġi rrispettat. 
Konsegwentement, jekk, fi kwalunkwe stadju tal-proċedura, l-EPSO jinnota li ħloqt iktar minn kont 
wieħed tal-EPSO jew iktar minn applikazzjoni waħda għal din il-proċedura ta’ selezzjoni jew li pprovdejt 
dikjarazzjonijiet foloz, inti tiġi skwalifikat minn din il-proċedura. 
                                                            
6 F'konformità mal-Artikolu 3a tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) u mal-
kundizzjonijiet definiti mis-CEOS u d-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni tal-Istituzzjoni, l-aġenzija jew l-uffiċċju. 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_entm
http://europa.eu/epso/about/contact/index_mt.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/mt/
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Kwalunkwe frodi jew attentat ta' frodi jista' jkun soġġett għal sanzjonijiet. F'dan ir-rigward, qed niġbdulek 
l-attenzjoni għall-fatt li l-Istituzzjonijiet jirreklutaw biss lil dawk il-persuni li juru l-ogħla livell ta’ integrità. 
 
 

XIII. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI  
 

a) Kundizzjoni li tkun teżisti fil-mument tal-applikazzjoni 
1. Jekk għandek diżabilità jew jekk tinsab f’sitwazzjoni partikolari li tista’ toħloq diffikultajiet waqt 

it-testijiet, għandek timmarka l-kaxxa korrispondenti fil-formola tal-applikazzjoni onlajn u 
tindika l-miżuri li tqis neċessarji biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tiegħek fil-varji eżamijiet, 
filwaqt li ssemmi n-numru ta' referenza tal-proċedura ta' selezzjoni kif ukoll in-numru ta' 
kandidat tiegħek. 

2. Ibgħat ċertifikat mediku jew ċertifikat li jindika d-diżabilità tiegħek maħruġ minn entità 
rikonoxxuta (skont liema minn dawn ikun xieraq) kemm jista’ jkun malajr wara li tkun 
ivvalidajt l-applikazzjoni tiegħek onlajn. Dawn id-dokumenti ta’ sostenn jiġu eżaminati sabiex 
ikunu jistgħu jsiru arranġamenti speċjali, adattati għal kull każ, bil-għan li jiġu ssodisfati (sa 
fejn ikun possibbli), it-talbiet meqjusa bħala raġonevoli. 
It-talbiet u d-dokumenti ta’ sostenn iridu jintbagħtu: 
bil-posta elettronika fuq l-indirizz li ġej: EPSO-accessibility@ec.europa.eu 
jew bil-faks fuq in-numru segwenti: + 32 22998081, bl-indikazzjoni “EPSO accessibility”, 
jew inkella bil-posta lil: 
European Personnel Selection Office (EPSO) 
"EPSO accessibility" 
(C-25) 
1049 Bruxelles 
BELGIQUE 

 
b) Kundizzjoni li tfiġġ wara l-applikazzjoni 

1. Jekk tiżviluppalek kundizzjoni tat-tip deskritt hawn fuq wara l-iskadenza stabbilita għar-
reġistrazzjoni elettronika, għandek tinnotifika lill-EPSO malajr kemm jista' jkun. Indika bil-
miktub il-miżuri li teħtieġ neċessarji u ibgħat id-dokumenti li jiċċertifikaw is-sitwazzjoni 
tiegħek. 

2. Id-dokumenti għandhom jintbgħatu: bil-posta elettronika fuq l-indirizz li ġej: EPSO-
accessibility@ec.europa.eu 
jew bil-faks f’dan in-numru: +32 22998081, bl-indikazzjoni "EPSO accessibility", 
jew inkella bil-posta lil: 
European Personnel Selection Office (EPSO) 
"EPSO accessibility" 
(C-25) 
1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
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