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I. INTRODUZZJONI
Fuq talba tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni 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-ICT u tas-Sigurtà Ċibernetika.
L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jirreklutaw aġenti kuntrattwali biex jipprovdu kapaċità addizzjonali
f'oqsma speċjalizzati. Aġenti kuntrattwali huma impjegati skont il-kundizzjonijiet mogħtija fit-Taqsima IX
ta’ din is-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess.
Ir-relazzjoni ta' ħidma mal-Istituzzjonijiet hi rregolata mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għallAġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-kundizzjonijiet ta' impjieg jistgħu jinsabu bi sħiħ onlajn f' http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20100101:MT:PDF (kapitolu IV, paġna 172)1 .
Il-bażi tad-dejta ser tintuża mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, is-Segretarjat Ġenerali talKunsill, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Ilfunzjonijiet se jkunu bbażati l-aktar fi Brussell u l-Lussemburgu kif meħtieġ. Numru limitat
ta’ impjiegi jistgħu jkunu jinsabu f’xi ftit mid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja.
Proċeduri ta' selezzjoni għall-aġenti kuntrattwali ġeneralment jattiraw numru kbir ta’ kandidati bi kwalifiki
għoljin li jkollhom suċċess fil-proċedura ta' selezzjoni. B'hekk, il-kandidati għandhom ikunu konxji li għal
ċerti profili huwa possibbli li l-għadd ta’ ismijiet fil-bażi ta' dejta se jkun akbar mill-ħtiġijiet talistituzzjonijiet.
It-tabella ta’ hawn taħt turi l-ħtiġijiet stmati tal-istituzzjonijiet għal aġenti kuntrattwali f’dan il-qasam għal
perjodu partikolari ta’ żmien meta wieħed iqis in-natura limitata tal-kuntratti u r-rotazzjoni tal-persunal.
Id-daqs approssimattiv tal-pool ta’ kandidati magħżula meħtieġa mill-istituzzjonijiet matul il-perjodu ta’
tliet snin bejn l-2014 u l-2016:
Grupp ta'
funzjoni
FGIII
FGIV

Profil

Numru

Assistent ta' Sigurtà tal-ICT
Analist ta' Sigurtà tal-ICT

50
50

Il-kandidati jistgħu biss jirreġistraw għal profil wieħed u grupp ta' funzjoni wieħed.
Madankollu, kandidati li japplikaw għal grupp ta’ Funzjoni IV (FGIV) jistgħu jiġu
riklassifikati, bi qbil magħhom minn qabel, fil-grupp tal-funzjoni III (FGIII) — sakemm
jiksbu l-minimu meħtieġ biex jgħaddu għall-grupp ta' funzjoni III -jekk jonqsu milli jilħqu
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Id-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni li jirregolaw il-kundizzjonijiet ta' impjieg ta' aġenti kuntrattwali
impjegati mill-Kummissjoni Ewropea jistgħu jinsabu fil-websajt tal-EPSO.
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il-marka minima meħtieġa biex jgħaddu għal FGIV fit-testijiet ta' kompetenza (jekk
jogħġbok ara d-dettalji taħt il-punt “VI.Fażijiet ta' selezzjoni”)
Il-kandidati li jippreżentaw aktar minn applikazzjoni waħda jiġu skwalifikati.

II. IN-NATURA TAD-DMIRIJIET2
FG III — Assistent ta' Sigurtà fl-ICT
Taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal jew aġent temporanju, il-membru tal-persunal kuntrattwali se jgħin
fil-ġestjoni ta' avviżi, fil-koordinazzjoni tat-twissijiet u r-rispons għall-inċidenti, fit-twettiq ta'
investigazzjonijiet forensiċi u verifiki ta’ sigurtà tal-ICT, il-ġestjoni tal-infrastruttura tas-sigurtà talICT, li jiddefinixxi l-issettjar tal-konfigurazzjoni tas-sigurtà tal-ICT u t-tfassil tal-politiki, l-istandards
u l-linji gwida tas-sigurtà tal-ICT.
Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu:
 Jimmaniġġja, jikkoordina u jimplimenta soluzzjonijiet ta’ sigurtà (l-infrastruttura u/jew lapplikazzjoni) inkluż id-disinn, il-konfigurazzjoni, l-iżvilupp, l-ittestjar u l-użu ta’ teknoloġiji
relatati mas-sigurtà bħal firewalls tal-ġenerazzjoni li jmiss, firewalls tal-applikazzjoni, il-Ġestjoni
tal-Identità tal-Aċċess, IDS/IPS, Prevenzjoni ta’ Telf ta' Dejta, il-Ġestjoni ta’ Drittijiet Diġitali, ilKontroll ta' Aċċess għan-Netwerk, Monitoraġġ ta' Sigurtà ta' Informazzjoni u l-Monitoraġġ ta'
Avvenimenti (SIEM)...
 Għajnuna fit-tqajjim ta' kuxjenza ta' sigurtà ta' informazzjoni u inizjattivi ta’ taħriġ biex jedukaw
il-forza tax-xogħol billi jipprovdi orjentazzjoni, programmi edukattivi, u komunikazzjoni
kontinwa.
 Għajnuna fit-tfassil, id-dokumentazzjoni u l-ittestjar ta' kontrolli ta’ proċess tal-ICT f’firxa
wiesgħa ta’ ambjenti.
 Għajnuna fil-verifika u reviżjonijiet ta’ kwistjonijiet tas-sigurtà ta' informazzjoni fl-istituzzjonijiet
tal-UE
 Għajnuna fl-għoti ta’ appoġġ lil utenti jew kostitwenti f’mistoqsijiet relatati mas-sigurtà. Kitba
ta' linji gwida u dokumenti ta’ appoġġ biex itejbu l-linji ta’ difiża.
 Għajnuna fl-implimentazzjoni, fil-ġestjoni, u fl-infurzar ta' politiki ta' sigurtà tal-ICT, linji gwida u
proċeduri fl-istituzzjonijiet tal-UE.
 Jaġixxi bħala uffiċjal tas-servizz f’tim ta' rispons għal inċident, janalizza informazzjoni li tkun
dieħla dwar theddid u sistemi kompromessi, prijoritizzazzjoni ta' informazzjoni, tfassil ta' avviżi
u twissijiet u li jintbagħtu lill-udjenza fil-mira xierqa.
 Jgħin fil-ġestjoni ta’ Inċidenti fis-Sigurtà Informatika, jivvaluta informazzjoni li tkun dieħla dwar
inċidenti u jieħu azzjoni xierqa.
 Jgħin fl-investigazzjoni forensika tas-sigurtà tal-ICT u/jew iwettaq ġbir u analiżi ta’ artefatti.
 Jgħin fl-investigazzjoni ta’ każijiet ta’ kodiċi malizzjużi biex jiġi determinat il-vektor tal-attakk, ittagħbija, u l-firxa tal-ħsara u l-exfiltrazzjoni ta' dejta.
 Jgħin fl-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ sigurtà għal attività malizzjuża ta’ intelligence kif
ukoll il-ġbir, il-ġestjoni u l-qsim ta’ intelliġenza dwar attività malizzjuża suspettata.
 Jgħin fl-investigazzjoni ta' ksur suspettat u reali ta’ sigurtà u impenn/rappurtaġġ ta' azzjoni ta'
rimedju kif meħtieġ. Iżomm reġistru ta’ kwalunkwe inċident u rakkomandazzjonijiet u
azzjonijiet ta’ rimedju.
 L-użu, il-konfigurazzjoni, l-amministrazzjoni u ż-żamma ta' sistemi ta' kriptografija.
 L-użu, il-konfigurazzjoni, l-amministrazzjoni u ż-żamma ta' infrastruttura/netwerks klassifikati.
 Japplika/jinfurza jew jivverifika politiki ta' sigurtà tal-ICT.
FG IV — Analist ta' Sigurtà ICT
Taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal jew aġent temporanju, il-membru tal-persunal kuntrattwali se jieħu
x-xogħol konċettwali, l-analiżi u s-superviżjoni teknika u amministrattiva fil-qasam tal-appoġġ u linfrastruttura tal-ICT.
Il-membru tal-aġent kuntrattwali se jwettaq dmirijiet relatati mal-ġestjoni ta’ avviżi, twissijiet u
koordinazzjoni tar-rispons ta’ inċident, investigazzjonijiet forensiċi, l-awditjar tas-sigurtà tal-ICT, ilġestjoni tal-infrastruttura ta' sigurtà tal-ICT, id-definizzjoni ta’ settings ta' konfigurazzjoni tassigurtà tal-ICT, l-abbozzar ta' politiki ta' sigurtà tal-ICT, standards u linji gwida. Fost affarijiet oħra
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Il-profili deskritti f’din is-Sejħa għal espressjonijiet ta’ interess huma verżjonijiet simplifikati ta’ profili ġeneriċi li għandhom jintużaw meta
tfassal kuntratti. Dawn il-verżjonijiet simplifikati huma pprovduti għal finijiet ta’ informazzjoni u mhumiex legalment vinkolanti.
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dawn id-dmirijiet jeżiġu attitudni għall-abbozzar, l-analiżi, is-sorveljanza teknika, il-ġestjoni
amministrattiva u għarfien prattiku fil-fond ta' softwer tal-uffiċċju.
Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu:
 Għajnuna fl-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ sigurtà (l-infrastruttura u/jew l-applikazzjoni)
inkluż id-disinn, il-konfigurazzjoni, l-iżvilupp, l-ittestjar u l-użu ta’ teknoloġiji relatati mas-sigurtà
bħal firewalls tal-ġenerazzjoni li jmiss, firewalls tal-applikazzjoni, il-Ġestjoni tal-Identità talAċċess, IDS/IPS, Prevenzjoni ta’ Telf ta' Dejta, il-Ġestjoni ta’ Drittijiet Diġitali, il-Kontroll ta'
Aċċess għan-Netwerk, Monitoraġġ ta' Sigurtà ta' Informazzjoni & l-Monitoraġġ ta' Avvenimenti
(SIEM)...
 Bidu fit-tqajjim ta' kuxjenza ta' sigurtà ta' informazzjoni u inizjattivi ta’ taħriġ biex il-forza taxxogħol tiġi edukata billi jipprovdi programmi ta' orjentazzjoni u edukattivi, u komunikazzjoni
kontinwa. Id-disinn, id-dokumentazzjoni u l-ittestjar ta' kontrolli ta’ proċess tal-ICT f’firxa
wiesgħa ta’ ambjenti.
 Jimmaniġġja l-ġestjoni tas-sigurtà tal-ICT inkluż l-ippjanar ta’ proġetti, l-evalwazzjoni ta'
prodotti, selezzjonijiet ta' sistema/bejjiegħa, id-disinn tal-infrastruttura, il-prontezza ta'
valutazzjonijiet, u l-assigurazzjoni tal-kwalità.
 Il-ġestjoni u l-koordinazzjoni ta' verifiki u reviżjonijiet ta’ kwistjonijiet tas-sigurtà ta'
informazzjoni fl-istituzzjonijiet tal-UE
 Jimmaniġġja u jikkoordina r-rispons għal inċidenti li jikkonċernaw is-sigurtà informatika.
 Imexxi tim ta' rispons għal inċident biex jirrestrinġu, jinvestigaw, u jipprevjenu fil-ġejjieni aktar
ksur ta' sigurtà fil-kompjuters.
 Jiżviluppa, jimplimenta u jinfurza politiki xierqa u rilevanti ta' sigurtà ta' informazzjoni u jiżgura
li dawn ikunu konformi mad-Direttiva tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta u leġiżlazzjoni u
regolamenti oħra relatati mas-sigurtà tal-informazzjoni; jirrevedi l-politiki fuq bażi regolari.
 Jiżgura l-integrazzjoni tas-sigurtà ta' informazzjoni ma' strateġiji u rekwiżiti ta' negozji.
 Jikkoordina investigazzjoni forensika tas-sigurtà tal-ICT u/jew iwettaq ġbir u analiżi ta’ artefatti.
 Jassisti fl-investigazzjoni ta’ każijiet ta’ kodiċi malizzjużi biex jiġi determinat il-vektor tal-attakk,
it-tagħbija, u l-firxa tal-ħsara u l-exfiltrazzjoni ta' dejta.
 Jgħin fil-ġestjoni, il-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ sigurtà għal attività
malizzjuża ta’ intelligence kif ukoll il-ġbir, il-ġestjoni u l-qsim ta’ intelliġenza dwar attività
malizzjuża suspettuża.
 Iwettaq riċerka ta' kondotta fis-sigurtà biex iżomm ruħu aġġornat dwar l-aħħar kwistjonijiet ta’
sigurtà.
 Jaħdem ma' bejjiegħa, konsulenti esterni, u partijiet terzi oħra biex titjieb is-sigurtà talinformazzjoni fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE.
 Jgħin fil-ġestjoni tal-integrazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà ta’ informazzjoni lejn l-ambjent tannegozju.
 Janalizza, jevalwa u jtejjeb l-għodod tal-ICT, il-proċessi, il-proċeduri u l-metodi ta’ ħidma fil-qasam
tas-sigurtà tal-ICT.
 It-tfassil, l-użu, il-konfigurazzjoni, l-amministrazzjoni u ż-żamma ta' sistemi ta' kriptografija.
 It-tfassil, l-użu, il-konfigurazzjoni, l-amministrazzjoni u ż-żamma ta' netwerks/infrastruttura
klassifikati.
 Jipproponi, japplika/jinfurza u/jew jivverifika politiki ta' sigurtà tal-ICT.

III. SKEDA INDIKATTIVA TAL-PROĊEDURA TA’ SELEZZJONI
Il-proċedura se tkun amministrata mill-EPSO bl-għajnuna ta’ bord tas-selezzjoni magħmul minn
rappreżentanti minn dipartimenti tal-istituzzjonijiet tal-UE. L-iskeda indikattiva hija kif ġej:
Dati indikattivi
SKALA
Tgħarbil ta' CVs
Test tal-kompetenza
Ir-riżultati ta’ dan it-test tal-kompetenza

Settembru 2013
Novembru 2013
Diċembru 2013-Jannar 2014
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IV. REKWIŻITI TA' ELIĠIBBILTÀ
Fid-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet onlajn trid tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
A. Kundizzjonijiet ġenerali
a) li tkun ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fid-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet
onlajn.
b) tgawdi mid-drittijiet kollha bħala ċittadin.
c) tkun wettaqt kull obbligu impost fuqek mil-liġijiet ta' reklutaġġ applikabbli għas-servizz militari.
d) tissodisfa r-rekwiżiti b'rabta mal-karattru tiegħek meħtieġa biex twettaq id-dmirijiet involuti.
B. Kundizzjonijiet minimi speċifiċi - Edukazzjoni/esperjenza
FG III — Assistent ta' Sigurtà tal-ICT
 Livell ta’ edukazzjoni post-sekondarja, iċċertifikata b’diploma, f’qasam tekniku relatat maddmirijiet deskritti fit-Taqsima II, jew
 Livell ta’ edukazzjoni sekondarja, iċċertifikata b’diploma li tagħti aċċess għal edukazzjoni postsekondarja segwita minn 3 snin esperjenza professjonali relatata mad-dmirijiet deskritti fitTaqsima II.
FG IV — Analist ta' Sigurtà tal-ICT
Studji universitarji konklużi ta’ mill-anqas tliet snin iċċertifikati b’diploma f’qasam relatat mad-dmirijiet
deskritti fit-Taqsima II.
C. Għarfien ta’ lingwi
a) Lingwa 1 (L1)
Il-lingwa ewlenija: għarfien profond ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni
u
Ewropea3
b) Lingwa 2 (L2)
Għarfien sodisfaċenti (livell B24) tal-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż; trid tkun
differenti mil-lingwa 1 hawn fuq.
F’konformità mas-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-UE (l-Awla Manja) fil-Kawża C566/10 P, ir-Repubblika Taljana v il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet tal-UE huma
obbligati jiddikjaraw ir-raġunijiet li minħabba fihom jillimitaw is-selezzjoni tattieni lingwa f'din is-selezzjoni għal għadd ristrett ta' lingwi uffiċjali tal-UE.
Il-kandidati huma għalhekk infurmati li l-għażliet fejn tidħol it-tieni lingwa fisselezzjoni preżenti ġew definiti skont l-interess tas-servizz li jirrekjedi li kollegi
rreklutati ġodda jkunu operattivi mal-ewwel u jkunu jistgħu jikkomunikaw b'mod
effiċjenti fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Altrimenti jkun imminat serjament ilfunzjonament effettiv tal-istituzzjonijiet.
Abbażi tal-prattika li ilha stabbilita tal-Istituzzjonijiet tal-UE fejn jidħlu l-lingwi
użati għall-komunikazzjoni interna u anki f’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tas-servizzi
fejn tidħol il-komunikazzjoni esterna u l-immaniġġjar tal-fajls, l-Ingliż, il-Franċiż u
l-Ġermaniż jibqgħu dawk l-aktar użati. Barra minn hekk, l-Ingliż, il-Franċiż u l3

Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma: BG (il-Bulgaru), CS (iċ-Ċek), DA (id-Daniż), DE (il-Ġermaniż), EL (il-Grieg), EN (l-Ingliż), ES
(l-Ispanjol), ET (l-Estonjan), FI (il-Finlandiż), FR (il-Franċiż), GA (l-Irlandiż), HU (l-Ungeriż), HR (il-Kroat), IT (it-Taljan), LT (il-Litwan), LV
(il-Latvjan), MT (il-Malti), NL (l-Olandiż), PL (il-Pollakk), PT (il-Portugiż), RO (ir-Rumen), SK (is-Slovakk), SL (is-Sloven), SV (l-Isvediż).
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Ara t-tabella ta’ referenza fuq il-websajt Europa fl-indirizz
segwenti:http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc
=en_EN
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Ġermaniż huma t-tieni lingwi li huma dawk l-aktar magħżula mill-kandidati
f’selezzjonijiet fejn ikollhom għażla ħielsa. Dan jikkonferma l-livelli edukattiv u
professjonali preżenti, fejn il-kandidati għall-karigi fl-Unjoni Ewropea jistgħu
jitqiesu bħala li huma profiċjenti f’minn tal-anqas waħda minn dawn il-lingwi.
Għalhekk, fl-interess li jintlaħaq bilanċ bejn is-servizz u l-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet
tal-kandidati billi jittieħed kont ukoll tal-qasam partikolari ta’ din is-selezzjoni,
huwa leġittimu li jiġu organizzati testijiet f’dawn it-tliet lingwi sabiex jiġi żgurat li,
tkun xi tkun l-ewwel lingwa uffiċjali tagħhom, il-kandidati kollha jkunu profiċjenti
f’minn tal-anqas waħda minn dawn it-tliet lingwi uffiċjali f’livell ta’ ħidma. Barra
minn hekk, fl-interess tat-trattament ugwali tal-kandidati kollha, kulħadd, inkluż
dawk li l-ewwel lingwa uffiċjali tagħhom tkun waħda minn dawn it-tlieta, huwa
obbligat li joqgħod għal test fit-tieni lingwa tiegħu jew tagħha, magħżula fost
dawn it-tlieta. L-evalwazzjoni ta’ kompetenzi speċifiċi b’dan il-mod tippermetti lillIstituzzjonijiet biex jevalwaw il-ħila tal-kandidati li immedjatament ikunu jistgħu
joperaw f'ambjent li jqarreb ir-realtà li jkunu se jaffaċċjaw fuq ix-xogħol. Dan hu
bla ħsara għal taħriġ lingwistiku li jista’ jsir aktar tard sabiex tinkiseb il-ħila li
wieħed ikun jista’ jaħdem bit-tielet lingwa skont l-Artikolu 85(3) tas-CEOS (IlKondizzjonijiet tal-Impjiegi applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea).
Int tista’ tapplika għal waħda biss mill-24 lingwa uffiċjali bħala l-lingwa ewlenija (L1). Mhux ser ikun
possibbli li tbiddel l-għażla tiegħek tal-lingwi ladarba tkun ivvalidajt l-applikazzjoni tiegħek onlajn.
Nota: Jekk tiġi mistieden għal intervista, int se tintalab tibgħat id-dokumenti kollha ta'
appoġġ. Jekk jinstab li l-informazzjoni li pprovdejt mhijiex korretta, int se tiġi eskluż millproċedura ta’ selezzjoni u ismek se jitneħħa mill-bażi ta' dejta.

V. KIF TAPPLIKA U L-ISKADENZA BIEX TAPPLIKA
Trid
tapplika
onlajn
billi
ssegwi
l-istruzzjonijiet
fuq
il-websajt
talEPSO(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), u b'mod partikolari l-manwal tal-applikazzjoni
onlajn. Trid timla l-formola ta' applikazzjoni bl-Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż.
Hija r-responsabbiltà tiegħek li tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex ir-reġistrazzjoni elettronika tiġi finalizzata qabel
l-iskadenza. Aħna tal-parir li ma tistenniex sal-aħħar minuta biex tapplika, għaliex jekk il-linji ikunu
eċċezzjonalment impenjati jew taqa' l-konnessjoni tal-internet, jista' jagħti l-każ li jkollok tirrepeti l-proċess
kollu tal-applikazzjoni onlajn u ladarba l-iskadenza tkun għaddiet, ma tkunx tista’ tirreġistra iżjed.
Ladarba tkun ivvalidajt l-applikazzjoni tiegħek, ma tkunx tista’ tbiddilha, id-dejta mdaħħla tkun
ipproċessata immedjatament mill-EPSO bil-ħsieb li tiġi organizzata l-proċedura ta' selezzjoni.

SKADENZA (inkluża l-validazzjoni):
16/07/2013 f’12:00 (nofsinhar) ħin ta’ Brussell

VI. IL-FAŻIJIET TAS-SELEZZJONI
SELEZZJONI ABBAŻI TAL-KWALIFIKI

5

Il-kandidati se jiġu skrinjati fuq il-bażi tal-kwalifiki tagħhom, partikolarment f’termini tad-diplomi u lesperjenza professjonali tagħhom, skont il-kriterji stabbiliti hawn taħt, u dawk li l-profili tagħhom ikun laktar li jaqblu mad-dmirijiet u l-kriterji tas-selezzjoni se jkunu mistiedna għat-test tal-kompetenza.
Se jinħatar bord tas-selezzjoni biex jassisti l-EPSO f’dan l-istadju tal-proċedura tas-selezzjoni,
speċifikament biex jagħmlu l-għażla abbażi tal-kwalifiki (Tgħarbil tas-CVs).
KRITERJI GĦAS-SELEZZJONI ABBAŻI TAL-KWALIFIKI
GFIII — Assistent ta' Sigurtà tal-ICT
1. Wara li tkun ksibt diploma ta’ edukazzjoni post-sekondarja, esperjenza professjonali ta’
mill-inqas 3 snin fil-qasam ta’ Sigurtà fl-ICT jew fil-qasam tas-Sigurtà Ċibernetika
2. Jekk ksibt biss diploma ta’ edukazzjoni sekondarja u wara esperjenza ta’ tliet snin relatata
mad-dmirijiet, esperjenza addizzjonali professjonali ta’ mill-inqas tliet snin fil-qasam ta’
Sigurtà fl-ICT jew is-Sigurtà Ċibernetika
3. Irrispettivament mid-diploma li ksibt u bħala parti mill-esperjenza professjonali tiegħek
skont il-punti 1 jew 2 ta’ hawn fuq, esperjenza ta’ mill-inqas sitt xhur speċifikament
relatata mad-dmirijiet deskritti fil-punt II “In-Natura tad-dmirijiet” ta’ din is-sejħa
4. Ċertifikazzjoni ta' Sigurtà fl-ICT jew ċertifikazzjoni tas-Sigurtà Ċibernetika, bħal CISSP,
GIAC, eċċ.
5. Taħriġ (minbarra dak imsemmi taħt ir-rekwiżiti ta’ eliġibilità, il-punt IV.B tas-sejħa) filqasam tas-Sigurtà fl-ICT u s-Sigurtà Ċibernetika
6. Involviment attiv fl-iżvilupp ta’ proġetti ta’ Sigurtà tal-ICT
7. Kontribut għall-iżvilupp tal-Istandards tal-ICT (eż. IETF)
8. Esperjenza ta’ ħidma bħala membru ta’ tim ta' rispons għal inċident
9. Esperjenza ta’ ħidma bħala membru ta’ tim ta’ komunikazzjoni sikura
10. Esperjenza ta’ ħidma ma’ sistemi ta’ sigurtà tal-ICT klassifikati
11. Għarfien tajjeb tal-Ingliż (anki jekk lingwa 1 jew 2) (mill-inqas livell B25)
GFIV Analist ta' Sigurtà tal-ICT
1. Wara li tkun ksibt diploma ta’ edukazzjoni universitarja, esperjenza professjonali ta’ millinqas 5 snin fil-qasam ta’ Sigurtà fl-ICT jew fil-qasam tas-Sigurtà Ċibernetika
2. Bħala parti mill-esperjenza professjonali tiegħek skont il-punt 1, esperjenza ta’ mill-inqas
sitt xhur speċifikament relatata mad-dmirijiet deskritti fil-punt II “In-Natura tad-dmirijiet”
ta’ din is-sejħa
3. Ċertifikazzjoni ta' Sigurtà fl-ICT jew ċertifikazzjoni tas-Sigurtà Ċibernetika, bħal CISSP,
GIAC, eċċ.
4. Taħriġ (minbarra dak imsemmi taħt ir-rekwiżiti ta’ eliġibilità, il-punt IV.B tas-sejħa) filqasam tas-Sigurtà fl-ICT u s-Sigurtà Ċibernetika
5. Involviment attiv fl-iżvilupp ta’ proġetti ta’ Sigurtà tal-ICT
6. Kontribut għall-iżvilupp tal-Istandards tal-ICT (eż. IETF)
7. Esperjenza ta’ ħidma bħala membru ta’ tim ta' rispons għal inċident
8. Esperjenza ta’ ħidma bħala membru ta’ tim ta’ komunikazzjoni sikura
9. Esperjenza ta’ ħidma ma’ sistemi ta’ sigurtà tal-ICT klassifikati
10. Għarfien tajjeb tal-Ingliż (anki jekk lingwa 1 jew 2) (mill-inqas livell C16)
11. Pubblikazzjonijiet dwar is-sigurtà tal-ICT jew is-Sigurtà Ċibernetika jiġifieri proċedimenti
tal-konferenzi, ġurnali xjentifiċi jew kotba xjentifiċi
Nota: Jekk int mistieden għal intervista, int se tintalab tibgħat id-dokumenti kollha ta'
appoġġ. Jekk jinstab li l-informazzjoni li pprovdejt mhijiex korretta, int se tiġi eskluż millproċedura ta’ selezzjoni u ismek se jitneħħa mill-bażi ta' dejta.
5

Ara t-tabella ta’ referenza fuq il-websajt Europass fl-indirizz
segwenti:http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=e
n_EN
6

Ara t-tabella ta’ referenza fuq il-websajt Europass fl-indirizz
segwenti:http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=e
n_EN
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Din is-selezzjoni hi bbażata biss fuq il-bażi ta' informazzjoni mogħtija mill-kandidat fis-sezzjoni
"Evalwazzjoni tal-Kapaċitajiet" ("Talent Screener") u ssir f'żewġ stadji:
— Stadju 1: L-ewwel selezzjoni li ssir abbażi tal-kwalifiki se ssir fuq il-bażi tat-tweġibiet (iva/le) mmarkati

mill-kandidat kif ukoll il-piż assenjat għal kull mistoqsija, li se tkun fuq skala minn 1 sa 3 skont limportanza mogħtija lil kriterju. Il-kandidati li jkunu kisbu l-akbar numru ta’ punti jgħaddu għat-tieni
stadju tas-selezzjoni (madwar ħames darbiet in-numru ta’ kandidati, għal kull profil, meħtieġa millistituzzjonijiet).
— Stadju 2: Il-bord tas-selezzjoni se jkun qed jifli bir-reqqa t-tweġibiet tal-kandidati u jagħtihom marka
minn 0 sa 4 għal kull risposta, u din il-marka tiġi mmultiplikata bil-piż assenjat lill-kriterju
korrispondenti.
Il-kandidati li jkunu kisbu l-akbar numru ta’ punti se jkunu mistiedna għat-test tal-kompetenza (madwar
darbtejn u nofs daqs l-għadd ta’ kandidati, għal kull profil, meħtieġa mill-istituzzjonijiet). Fejn l-għadd ta’
kandidati jkollhom l-istess marka għall-aħħar post disponibbli, dawn il-kandidati kollha se jkunu mistiedna
għat-test tal-kompetenza.
It-TEST TAL-KOMPETENZA
Il-kandidati se jkunu meħtieġa li jagħmlu t-test tal-kompetenza biex jevalwaw l-għarfien tagħhom filprofil magħżul.
Testijiet għal gruppi ta’ funzjoni III u IV se jkunu l-istess iżda l-marki minimi meħtieġa ser ikunu differenti
kif muri fit-tabella t’hawn taħt. Bil-qbil tagħhom minn qabel (irid jitniżżel fil-formola tal-applikazzjoni),
kandidati li japplikaw għal FGIV li ma jiksbux il-marka meħtieġa biex jgħaddu se jiġi kklassifikat mill-ġdid
fil-grupp tal-funzjoni III, sakemm jiksbu l-minimu meħtieġ għall-grupp ta’ funzjoni III. Għal gruppi ta’
funzjoni kollha, il-kandidati li ma jilħqux il-minimu meħtieġ ser jeħlu.
Tip ta’ test
Għażla Multipla

Żmien
permess
għat-test
50 minuta

Lingwa tat-test

Lingwa 2 (L2)

L-għadd massimu
ta’ punti
25

Punteġġ minimu
meħtieġ
FG III

FGIV

13

16

It-test se jkunu jew stampat u jsir għall-kandidati kollha fi Brussell, jew ibbażat fuq il-kompjuter u jsir fiċċentri tal-ittestjar fl-Istati Membri kollha. Il-kandidati se 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 allowance għallispejjeż ta' ivvjaġġar skont ir-regoli rilevanti dwar ir-rimborż, li jinsabu fil-websajt tal-EPSO f'
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm.

VII.RIŻULTATI TAT-TEST
Ir-riżultati tat-tgħarbil ta' CVs u tat-testijiet ta’ kompetenza se jiġu ppubblikati fil-kontijiet tal-EPSO talkandidati.

VIII.INKLUŻJONI FIL-BAŻI TA' DEJTA
L-ismijiet tal-kandidati li jiksbu l-minimu fit-test tal-kompetenza se jiddaħħlu f'bażi ta' dejta u mhux ser
isiru pubbliċi b’kwalunkwe forma oħra. Il-bażi tad-dejta ser tintuża mill-Kummissjoni Ewropea, il-

Parlament Ewropew, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lKumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Istituzzjonijiet/Aġenziji Ewopej oħrajn jistgħu jiksbu aċċess ukoll
7

jekk ikollhom ħtieġa għal dawn il-profili. Il-bażi ta' dejta se tibqa' valida għal perjodu ta' tliet snin middata minn meta l-kandidati huma mgħarrfa mir-riżultati tagħhom.
Il-Kummissjoni Ewropea bdiet negozjati biex jiġu emendati r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u lKundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea. L-emenda tista’ tikkonċerna
l-karrieri ta’ uffiċjali u aġenti oħra. Il-kandidati inklużi fid-database ta’ din il-proċedura ta’ selezzjoni
jistgħu jirċievu offerta ta’ impjieg abbażi tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tar-Regolamenti tal-Persunal darba
li dawn jiġu adottati mil-leġiżlatur mingħajr ħsara għal konsegwenzi oħra ta’ natura legali jew finanzjarja.

IX. SELEZZJONI GĦAL REKLUTAĠĠ POTENZJALI
L-inklużjoni fil-bażi ta' dejta mhijiex garanzija li se tkun offrut impjieg. Hekk kif ikun hemm postijiet
vakanti, l-istituzzjonijiet li se jfittxu fil-bażi ta' dejta u jsejħu għal intervista dawk il-kandidati li l-aħjar
jaqblu mar-rekwiżiti tal-impjieg ikkonċernat; skont ir-riżultat, imbagħad jistgħu jagħmlu offerta formali
għal impjieg. L-għarfien tiegħek tal-lingwa ewlenija se jiġi vvalutat matul din l-intervista. Jekk l-applikanti
għad m'għandhomx Approvazzjoni tas-Sigurtà tal-Persunal (PSC) huma jaċċettaw li jitfgħu talba formali
immedjatament wara r-reklutaġġ. L-applikant magħżul se jkun offrut kuntratt CA 3A7 jew CA 3B8, skont lofferta ta' dak li jħaddem, kif indikat hawn taħt.

Kuntratt

Post ta’ attività

CA
3B
(għal
żmien definit)

Id-Direttorati-Ġenerali tal-Kummissjoni (ħlief l-Uffiċċji), il-Parlament Ewropew, isSegretarjat Ġenerali tal-Kunsill, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (ħlief
delegazzjonijiet tal-UE) u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

CA
3A
(jista'
jwassal
għal
kuntratt indefinit)

l-Uffiċċju Ewropew ta’ kontra l-Frodi (OLAF) u l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet talUnjoni Ewropea (OP)
Il-Kummissjoni: Iż-żewġ Uffiċċji għall-Infrastruttura u l-Loġistika fi Brussel u lLussemburgu, l-Uffiċċju tal-Ħlas (PMO); l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni talPersunal (EPSO) u l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni (EUSA), l-aġenziji Ewropej u
r-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni u Delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fid-dinja.

X. PROĊEDURI TA’ REVIŻJONI/APPELL
X. 1. APPELLI
Jekk f’xi stadju ta’ din il-proċedura ta’ selezzjoni tqis li jkun sar xi żball jew li l-EPSO jkun aġixxa b'mod
inġust jew li naqas milli jsegwi r-regoli li jirregolaw din il-proċedura ta’ selezzjoni, u li l-interessi tiegħek
ikunu ġew imminati bħala riżultat ta’ dan, jistgħu jittieħdu l-proċeduri ta' appell li ġejjin, fl-ordni
msemmija hawn taħt:
Il-Punt ta' kuntatt

Limitu ta’ żmien9

1. Talba għal reviżjoni

Permezz tal-paġna ta' kuntatt talwebsajt tal-EPSO

10 ijiem kalendarji

2. Tressaq ilment amministrattiv
abbażi tal-Artikolu 90(2) tar-

Jew bil-posta lil:
European Personnel

Proċedura

3 xhur
Selection

7

Skont l-Artikolu 3a tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) u taħt il-kondizzjonijiet
stabbiliti mis-CEOS u d-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni tal-istituzzjoni, l-aġenzija jew l-uffiċċju.
8

Skont l-Artikolu 3b tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) u taħt il-kondizzjonijiet
stabbiliti mis-CEOS u d-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta’ Implimentazzjoni tal-istituzzjoni, l-aġenzija jew l-uffiċċju.
9

Mid-data tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni fil-profil tal-EPSO tal-kandidat.

8

Regolamenti tal-Persunal għallUffiċjali tal-Unjoni Ewropea10

Office (EPSO)
C-25, 1049 Brussels, Belgium
Jew permezz tal-paġna ta'
kuntatt tal-websajt tal-EPSO
Wara t-tlestija tat-tieni pass hawn fuq (l-ewwel pass huwa fakultattiv) għandek il-possibbiltà li:
3. Jekk l-ilment tiegħek hu
European Union Civil Service
Tliet xhur
miċħud espliċitament jew
Tribunal
b'silenzju, tippreżenta appell
Boulevard Konrad Adenauer
ġudizzjarju fuq il-bażi tal2925 Luxembourg
Artikolu 270 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni
Ewropea u tal-Artikolu 91 tarRegolamenti tal-Persunal11
Bħaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, tista’ tippreżenta lment lill-Ombudsman Ewropew:
European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman —
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE12
X.2. TALBIET GĦAL MIŻURI KORRETTIVI
Jekk taħseb li waħda jew aktar mill-mistoqsijiet magħmula lilek fit-testijiet kellhom tali żball li jagħmluha
impossibbli li twieġeb jew ta’ natura tali li jkollhom impatt fuq il-ħila li twieġeb b’mod korrett, int intitolat li
tinnotifika lill-EPSO, li se jieħu, wara verifika, miżuri korrettivi possibbli.

Talbiet għal miżuri korrettivi jistgħu jsiru fi żmien għaxart ijiem kalendarji mid-data tat-test tiegħek
permezz ta' kaxxa tal-posta funzjonali EPSO-CAST-S-7-2013@ec.europa.eu.
Fit-talba tiegħek, għandek tipprovdi n-numru tal-kandidat tiegħek u l-informazzjoni neċessarja sabiex
tiġi identifikata l-mistoqsija/ijiet li inti temmen li għandha/għandhom żball/żbalji (pereżempju billi
tiddeskrivi fuqiex kienet il-mistoqsija u/jew li ssemmi n-numru tal-mistoqsija), u spjega bl-aktar mod ċar
possibbli n-natura tal-iżball allegat.
It-talbiet li jaslu wara l-iskadenza jew li mhumiex ċari biżżejjed biex jgħinu jidentifikaw ilmistoqsija(ijiet) kkontestata(i) mhux se jiġu kkunsidrati.

XI. KOMUNIKAZZJONI
L-EPSO se jikkuntattjak permezz tal-kont tal-EPSO tiegħek. Hija responsabbiltà tiegħek li tikkonsulta lprofil tiegħek tal-EPSO regolarment - minn tal-anqas darbtejn fil-ġimgħa - biex taġġorna ruħek dwar ilprogress tal-proċedura u tivverifika l-informazzjoni rilevanti għall-applikazzjoni tiegħek. Jekk titwaqqaf
milli tagħmel dan minħabba problema teknika li hija attribwibbli lill-EPSO, hija r-responsabbiltà tiegħek li
tinnotifika immedjatament lill-EPSO.
10

Jekk jogħġbok indika dan li ġej fis-suġġett tal-ittra tiegħek: In-numru tas-selezzjoni; in-numru tal-applikazzjoni tiegħek; u “Ilment
skont l-Artikolu 90(2)”.
11
Għad-dettalji dwar kif għandek tressaq appell u l-kalkolu tal-limiti taż-żmien, jekk jogħġbok ikkonsulta l-websajt tat-Tribunal
għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.
12
Innota li lmenti lill-Ombudsman ma jwaqqfux il-perjodu mniżżel fl-Artikoli 90(2) u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għallpreżentazzjoni ta' ilment jew rikors quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fuq il-bażi tal-Artikolu 270 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea. Tiftakar ukoll li, skont l-Artikolu 2(4) tal-Kundizzjonijiet Ġenerali li jirregolaw it-twettiq taddmirijiet tal-Ombudsman, kull ilment li jitressaq quddiemu għandu jkun preċedut b'approċċ amministrattiv approprjat lillistituzzjonijiet
u
korpi
kkonċernati.
Għad-dettalji
sħaħ
tal-proċedura,
ikkonsulta
l-websajt:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.

9

Għall-korrispondenza kollha mal-EPSO, jekk jogħġbok uża l-formola ta' kuntatt fil-websajt tal-EPSO
hawnhekk:http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/cast/.
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza u l-komprensjoni tat-testi ta' natura ġenerali u tal-komunikazzjonijiet
indirizzati lill-kandidati jew irċevuti minn dawn tal-aħħar, il-konvokazzjonijiet għat-testijiet u eżamijiet
differenti, kif ukoll kull korrispondenza bejn l-EPSO u l-kandidati se jkunu biss bil-Ġermaniż, bl-Ingliż jew
bil-Franċiż.

XIII.KAŻIJIET TA' ESKLUŻJONI MARBUTA MAL-PROĊESS TA'
APPLIKAZZJONI
L-EPSO joqgħod attent ħafna sabiex jiżgura li r-rispett tal-prinċipju ta’ trattament ugwali jiġi osservat.
Konsegwentement, jekk, fi kwalunkwe stadju fil-proċedura l-EPSO jinnota li ħloqt iktar minn kont wieħed
tal-EPSO, iktra minn applikazzjoni waħda għal din il-proċedura ta’ selezzjoni, jew li ipprovdejt
dikjarazzjonijiet foloz, tiġi skwalifikat.
Frodi jew attentat ta' frodi jista' jiġi suġġett għal sanzjonijiet eventwali. Qed tinġibed l-attenzjoni għallfatt li dawk kollha reklutati mill-Istituzzjonijiet iridu juru li jkollhom l-ogħla livell ta’ integrità possibbli.

XIII. ARRANĠAMENTI SPEĊJALI GĦAL KANDIDATI B'DIŻABBILTÀ
1.

2.

1.
2.

a) Kundizzjoni li tkun teżisti fil-mument tal-applikazzjoni
Jekk għandek diżabbiltà 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 fit-testijiet, billi
tikkwota n-numru tal-proċedura tas-selezzjoni u n-numru tal-applikazzjoni tiegħek (assigura li
ma tħallihomx barra).
Ibgħat jew ċertifikat mediku jew ċertifikat li juri d-diżabilità tiegħek maħruġ minn entità
rikonoxxuta (skont liema huwa xieraq) kemm jista’ jkun malajr wara l-validazzjoni onlajn talapplikazzjoni tiegħek. Dawn id-dokumenti ta’ appoġġ se jiġu eżaminati sabiex ikunu jistgħu
jsiru arranġamenti speċjali adattati għal kull każ sabiex jiġu sodisfatti (sakemm hu possibbli),
it-talbiet meqjusa ġġustifikati.
Talbiet u dokumenti ta’ appoġġ għandhom jintbagħtu:
jew bil-posta elettronika lil:EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
jew bil-faks f’dan in-numru:+ 32 22998081, bl-indikazzjoni “EPSO accessibility”,
jew bil-posta lil:
European Personnel Selection Office (EPSO)
‘EPSO accessibility’
(C-25)
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIUM
b) Kundizzjoni li tiżviluppa wara l-applikazzjoni
Jekk kondizzjoni tat-tip deskritt hawn fuq tiżviluppa wara d-data tal-għeluq stabbilita għallapplikazzjoni elettronika, għandek tinnotifika lill-EPSO malajr kemm possibbli. Jekk jogħġbok
indika bil-miktub id-dispożizzjonijiet li tqis neċessarji.
Ibgħat id-dokumenti rilevanti
jew bil-posta elettronika lil:EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
jew bil-faks f’dan in-numru:+ 32 22998081, bl-indikazzjoni “EPSO accessibility”,
jew bil-posta lil:
European Personnel Selection Office (EPSO)
‘EPSO accessibility’
(C-25)
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIUM
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