SEJĦA GĦAL ESPRESSJONIJIET TA' INTERESS GĦAL PERSUNAL
KUNTRATTWALI
PERSUNAL TAS-SIGURTÀ REĠJONALI
A. UFFIĊJALI TAS-SIGURTÀ REĠJONALI (Grupp ta' Funzjoni III)
B. KONSULENTI TAS-SIGURTÀ REĠJONALI (Grupp ta' Funzjoni IV)

EPSO/CAST/S/12/2015

I. INTRODUZZJONI
B'talba tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal
(EPSO) qed iniedi proċedura tal-għażla bil-ħsieb li tiġi stabbilita bażi ta' dejta ta' kandidati ammessi, li
minnha jkun jista' jiġi rreklutat persunal kuntrattwali għall-pożizzjonijiet ta' Uffiċjali tas-Sigurtà Reġjonali
(RSO) u ta' Konsulenti tas-Sigurtà Reġjonali (RSA).
Meta jiġi rreklutat mis-SEAE, l-RSO/RSA normalment jitqiegħed taħt ir-responsabbiltà operattiva
u amministrattiva tal-Kwartieri Ġenerali tas-SEAE u taħt ir-responsabbiltà baġitarja tal-Kap tadDelegazzjoni tal-post fejn ikun ġie bbażat. Dan ikun inkarigat mill-organizzazzjoni tal-protezzjoni
/ is-sikurezza tal-persuni, tal-merkanzija u tal-informazzjoni tad-Delegazzjoni fejn ikun ibbażat u
tad-Delegazzjonijiet fiż-żona ġeografika li tkun taqa' taħt ir-responsabbiltà tiegħu.
Ir-relazzjoni ta' ħidma mal-istituzzjonijiet Ewropej hija rregolata mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg
Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol jinsabu fiddettall onlajn, fuq:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20100101:MT:PDF
(ilKapitolu IV, il-paġna 172)1.
Il-bażi ta' dejta tal-kandidati ammessi tintuża mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Ilmaġġoranza tal-pożizzjonijiet ikunu bbażati fid-Delegazzjonijiet tal-UE. Ikun hemm
ukoll numru limitat ħafna ta' pożizzjonijiet ibbażati fi Brussell, il-Belġju.
It-tabella ta' hawn taħt tindika l-ħtiġijiet stmati tal-istituzzjonijiet fir-rigward tal-persunal
kuntrattwali f'dan il-qasam għal perjodu ta' żmien speċifiku, b'kunsiderazzjoni tan-natura
limitata tal-kuntratti u tar-rotazzjoni tal-persunal.
Volum approssimattiv tal-lista ta' kandidati ammessi, mitlub mill-istituzzjonijiet għal perjodu ta'
tliet snin bejn l-2015 u l-2018:
Gruppi
ta'
Funzjoni
FGIII
FGIV

Profil

Għadd

RSO Uffiċjal tas-Sigurtà Reġjonali
RSA Konsulent tas-Sigurtà Reġjonali

60
60

1

Id-dispożizzjonijiet ġenerali ta' implimentazzjoni li jirregolaw il-kundizzjonijiet tal-impjieg għall-persunal
kuntrattwali impjegat mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew, jinsabu fuq il-websajt tal-EPSO.
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Il-kandidati jistgħu jirreġistraw għal profil wieħed u għal grupp ta' funzjoni wieħed
biss. Ara d-dettalji tal-proċedura ta' reġistrazzjoni fil-punt "VI. Fażijiet tal-għażla".

II. DESKRIZZJONI TAD-DMIRIJIET2
UFFIĊJALI TAS-SIGURTÀ REĠJONALI (RSO) (Grupp ta' Funzjoni III)
Taħt is-superviżjoni ta' uffiċjal, l-RSO jagħti pariri tekniċi lill-Kwartieri Ġenerali u lill-Kapijiet tadDelegazzjonijiet taż-żona ġeografika li għaliha jkun kompetenti, rigward it-theddid li jkun hemm
fil-pajjiżi kkonċernati kif ukoll il-miżuri ta' sigurtà adattati, wara li jkun ġabar l-informazzjoni kif
xieraq, u analizza r-riskji.
B'mod regolari, l-RSO jfassal, jevalwa u jissorvelja l-użu ta' tagħmir u l-implimentazzjoni ta'
proċeduri għas-sigurtà tal-persuni, tal-prodotti u tal-informazzjoni. L-RSO jrid iżomm kuntatt
tajjeb mal-awtoritajiet u / jew mal-aġenziji u jifforma r-rabtiet meħtieġa mas-soċjetà ċivili. LRSO jieħu sehem f'laqgħat dwar is-sigurtà organizzati mill-Istati Membri, in-NU u / jew sħab
oħrajn.
L-RSO jimplimenta miżuri fl-oqsma ta' tagħmir u proċeduri ta' ġestjoni tal-kriżijiet, inklużi laspetti ta' evakwazzjoni.
L-RSO jiddefinixxi l-miżuri tekniċi u jieħu ħsieb is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet fl-oqsma talkompetenza tiegħu (sigurtà tal-persuni, tal-prodotti u tal-informazzjoni).
F'każ ta' kriżi fid-Delegazzjonijiet li jaqgħu fir-responsabbiltà ġeografika tiegħu, l-RSO jiżgura li
jitħarsu l-proċeduri tas-sigurtà u jissorvelja l-aġġornament tal-listi tal-membri tal-persunal
espatrijati u tal-familji tagħhom jekk issir evakwazzjoni.
L-RSO jqajjem kuxjenza, jagħti pariri tekniċi u jħarreġ lill-espatrijati u membri oħra tal-persunal
dwar kwistjonijiet ta’' protezzjoni / sigurtà.
L-RSO jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta' sigurtà u jżomm mgħarrfa lillKwartieri Ġenerali u lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet fiż-żona tar-responsabbiltà ġeografika
tiegħu, permezz ta' rapportar regolari bil-fomm u bil-miktub.
L-RSO, regolarment iwettaq analiżi tar-riskji tas-sitwazzjoni fil-pajjiżi li jkun inkarigat minnhom,
billi japplika għodod rikonoxxuti tal-analiżi tar-riskji.

KONSULENTI TAS-SIGURTÀ REĠJONALI (RSA) (Grupp ta' Funzjoni IV)
Taħt is-superviżjoni ta' uffiċjal, l-RSA jagħti pariri lill-Kwartieri Ġenerali u lill-Kapijiet tadDelegazzjonijiet taż-żona ġeografika li għaliha jkun kompetenti, rigward it-theddid li jkun hemm
fil-pajjiżi kkonċernati kif ukoll il-miżuri ta' sigurtà adattati, wara li jkun ġabar l-informazzjoni kif
xieraq, u analizza r-riskji.
B'mod regolari, l-RSA jfassal, jevalwa u jissorvelja l-użu ta' tagħmir u l-implimentazzjoni ta'
proċeduri għas-sigurtà tal-persuni, tal-prodotti u tal-informazzjoni.
L-RSA jrid iżomm kuntatt tajjeb mal-awtoritajiet u / jew mal-aġenziji u jifforma r-rabtiet
meħtieġa mas-soċjetà ċivili. L-RSA jieħu sehem f'laqgħat dwar is-sigurtà organizzati mill-Istati
Membri, in-NU u / jew sħab oħrajn.
L-RSA jimplimenta miżuri fl-oqsma ta' tagħmir u proċeduri ta' ġestjoni tal-kriżijiet, inklużi laspetti ta' evakwazzjoni.
L-RSA jiżgura d-definizzjoni tal-miżuri tekniċi u jieħu ħsieb is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet
fl-oqsma tal-kompetenza tiegħu (sigurtà tal-persuni, tal-prodotti u tal-informazzjoni).
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Il-profili deskritti f'din is-Sejħa għal espressjonijiet ta' interess huma verżjonijiet simplifikati tal-profili ġeneriċi li jintużaw meta jitfasslu lkuntratti. Dawn il-verżjonijiet simplifikati qed jiġu pprovduti għal skopijiet ta' informazzjoni u mhumiex legalment vinkolanti.
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F'każ ta' kriżi fid-Delegazzjonijiet li jaqgħu fir-responsabbiltà ġeografika tiegħu, l-RSA jiżgura li
jitħarsu l-proċeduri tas-sigurtà u jissorvelja l-aġġornament tal-listi tal-membri tal-persunal
espatrijati u tal-familji tagħhom jekk issir evakwazzjoni.
L-RSA jqajjem kuxjenza, jagħti pariri u jħarreġ lill-espatrijati u membri oħra tal-persunal dwar
kwistjonijiet ta' protezzjoni / sigurtà.
L-RSA jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta' sigurtà u jżomm mgħarrfa b'mod
regolari lill-Kwartieri Ġenerali u lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet fiż-żona tal-kompetenza
ġeografika tiegħu, permezz ta' rapportar bil-fomm u bil-miktub u permezz ta' analiżi tassitwazzjoni.
L-RSA jwettaq regolarment analiżi tar-riskji tas-sitwazzjoni fil-pajjiżi li jkun inkarigat minnhom,
billi japplika għodod rikonoxxuti tal-analiżi tar-riskji.
L-RSA jista' jintalab biex, flimkien mad-Direttorat tas-Sigurtà tas-SEAE, jagħti l-kontribut tiegħu
fir-rieżami u fl-aġġornament tal-politiki, tan-normi u tal-proċeduri relatati mas-sigurtà.
Huwa jista' jirċievi kompiti li jinvolvu l-awditu ta' sigurtà dwar kwistjonijiet speċifiċi.

III. SKEDA INDIKATTIVA TAL-PROĊEDURA TAL-GĦAŻLA
Il-proċedura tiġi amministrata mill-EPSO bl-għajnuna ta' bord ta' selezzjoni magħmul minn
rappreżentanti ta' dipartimenti tal-istituzzjonijiet tal-UE. L-iskeda indikattiva hija s-segwenti:
SKALA

Dati indikattivi

Tgħarbil tas-CVs
Test tal-kompetenza
Riżultati tat-test tal-kompetenza

Mejju-Ġunju 2015
Settembru 2015
Ottubru 2015

IV. REKWIŻITI TA' ELIĠIBBILTÀ
Fid-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet onlajn trid tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
A. Kundizzjonijiet ġenerali
a) tkun ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea
b) tkun tgawdi mid-drittijiet kollha tiegħek bħala ċittadin
c) tkun wettaqt kwalunkwe obbligu impost mil-liġijiet ta' reklutaġġ applikabbli għas-servizz militari
d) tkun tissodisfa r-rekwiżiti ta' karattru mitluba għat-twettiq tad-dmirijiet involuti.
B. Kundizzjonijiet minimi speċifiċi - Edukazzjoni / esperjenza
a) RSO, Grupp ta' Funzjoni III
– livell ta' edukazzjoni post-sekondarja, iċċertifikat b'diploma;
JEW
– livell ta' edukazzjoni sekondarja, iċċertifikat b'diploma li tagħti aċċess għal edukazzjoni postsekondarja, u esperjenza professjonali ta' tliet snin, relatata mad-dmirijiet deskritti fit-Taqsima II.
JEW
– f'ċirkustanzi eċċezzjonali u fejn ikun iġġustifikat fl-interessi tas-servizz, taħriġ professjonali ta'
livell ekwivalenti fil-qasam tas-sigurtà (relatat mad-dmirijiet deskritti fit-Taqsima II)
(b) RSA, Grupp ta' Funzjoni IV
– Studji universitarji konklużi ta' mill-inqas tliet snin, iċċertifikati b'diploma;
JEW
– f'ċirkustanzi eċċezzjonali u fejn ikun iġġustifikat fl-interessi tas-servizz, taħriġ professjonali ta'
livell ekwivalenti fil-qasam tas-sigurtà (relatat mad-dmirijiet deskritti fit-Taqsima II)
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a) Lingwa 1 (L1)
u
b) Lingwa 2 (L2)

C. Għarfien ta' lingwi
Il-lingwa ewlenija: għarfien profond ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea3
Għarfien sodisfaċenti (il-livell B24) tal-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż; din illingwa trid tkun differenti mil-lingwa 1 imsemmija hawn fuq.
F'konformità mas-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-UE (l-Awla Manja) filKawża C-566/10 P, ir-Repubblika Taljana vs. il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet
tal-UE huma obbligati jiddikjaraw ir-raġunijiet li minħabba fihom jillimitaw lgħażla tat-tieni 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
fis-selezzjoni 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 il-funzjonament effettiv tal-istituzzjonijiet.
Abbażi tal-prassi 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-ipproċessar tal-fajls, l-Ingliż, ilFranċiż u l-Ġermaniż jibqgħu dawk l-aktar użati. Barra minn hekk, l-Ingliż, ilFranċiż u l-Ġermaniż huma t-tieni lingwi l-aktar magħżula mill-kandidati
f'selezzjonijiet fejn ikollhom għażla ħielsa. Dan jikkonferma l-istandards
edukattivi u professjonali li preżentement jistgħu jintlaħqu mill-kandidati
għall-pożizzjonijiet fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-ħakma ta'
minn tal-inqas 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 lewwel lingwa uffiċjali tagħhom il-kandidati kollha jkunu profiċjenti f'minn talinqas waħda minn dawn it-tliet lingwi uffiċjali f'livell ta' ħidma. Barra minn
hekk, fl-interess tat-trattament ugwali tal-kandidati kollha, inklużi dawk li lewwel lingwa uffiċjali tagħhom hija waħda minn dawn it-tlieta, kulħadd
huwa obbligat li jagħmel it-test fit-tieni lingwa tiegħu, magħżula minn fost
dawn it-tliet lingwi. Il-valutazzjoni ta' kompetenzi speċifiċi b'dan il-mod
tippermetti lill-Istituzzjonijiet jevalwaw il-ħila tal-kandidati li immedjatament
ikunu jistgħu joperaw f'ambjent li jqarreb ir-realtà li jkunu se jiffaċċjaw fuq
ix-xogħol. Dan hu bla preġudizzju 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.

Waqt li tkun qed tapplika, tista' tagħżel lingwa waħda biss mill-24 lingwa uffiċjali bħala l-lingwa ewlenija
(L1) tiegħek. Ma tkunx tista' tibdel l-għażla tiegħek ta' lingwi ladarba inti tkun ivvalidajt il-formola talapplikazzjoni tiegħek onlajn.

3

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), HR (il-Kroat), HU (l-Ungeriż), 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 tal-Europass fl-indirizz segwenti:

http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr
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V. IL-PROĊEDURA TAL-APPLIKAZZJONI U L-ISKADENZA BIEX
TAPPLIKA
Trid

tapplika

b'mod

elettroniku

billi

ssegwi

l-istruzzjonijiet

indikati

fuq

il-websajt

tal-EPSO

(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), u b'mod partikolari fil-Manwal talApplikazzjoni disponibbli onlajn. Il-formola ta' applikazzjoni onlajn trid timliha bl-Ingliż, bilFranċiż jew bil-Ġermaniż.

Hija r-responsabbiltà tiegħek li timla l-applikazzjoni elettronika tiegħek u li tivvalidaha qabel ma
tgħaddi l-iskadenza stabbilita. Nagħtuk il-parir li ma tħallix sal-aħħar minuta 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 l-iskadenza.
Meta tivvalida l-applikazzjoni tiegħek, ma tkunx tista' tibqa' tagħmel bidliet oħra; id-dejta tiġi
trattata immedjatament mill-EPSO bil-għan li tiġi organizzata l-proċedura tal-għażla.
Skadenza (inkluża l-validazzjoni):
24/03/2015 f'12:00 (nofsinhar) ħin ta' Brussell

VI. FAŻIJIET TAS-SELEZZJONI
SELEZZJONI ABBAŻI TAL-KWALIFIKI
Il-kandidati jiġu skrinjati abbażi tal-kwalifiki tagħhom, partikolarment f'termini tad-diplomi u lesperjenza professjonali li jkollhom, skont il-kriterji stabbiliti hawn taħt, u dawk li l-profili
tagħhom l-aktar joqorbu lejn id-dmirijiet u l-kriterji tal-għażla jiġu mistiedna biex jagħmlu test
tal-kompetenza.
Jinħatar bord ta' selezzjoni biex jassisti lill-EPSO f'dan l-istadju tal-proċedura tal-għażla, b'mod
aktar speċifiku, biex jagħmel l-għażla abbażi tal-kwalifiki tal-kandidati (tgħarbil tas-CVs).
KRITERJI APPLIKATI GĦALL-GĦAŻLA ABBAŻI TAL-KWALIFIKI

UFFIĊJALI TAS-SIGURTÀ REĠJONALI
1

2

3

4

Taħriġ fil-qasam tas-sigurtà (tal-pulizija jew militari) u / jew ċertifikat ta' livell
ekwivalenti ta' mill-inqas 12-il xahar, pereżempju bħala uffiċjal ikkummissjonat talarmata (minn tal-inqas, grad ta' Surġent - ekwivalenti għall-grad tan-NATO bil-kodiċi
OR-5 u ogħla)
Esperjenza professjonali ta' mill-inqas 6 snin f'servizzi ta' sigurtà għal wieħed misservizzi li ġejjin: il-forzi armati jew awtorità ta' infurzar tal-liġi ta' Stat Membru tal-UE,
kumpanija tas-sigurtà privata rikonoxxuta minn Stat Membru tal-UE jew servizz ta'
sigurtà ta' xi organizzazzjoni internazzjonali
Esperjenza professjonali fit-twettiq ta' missjonijiet ta' sigurtà (termini qosra li jkopru
minn xahar sa 12-il xahar) lejn pajjiżi mhux tal-UE (pereż. protezzjoni ta' ambaxxati,
ġestjoni tas-sigurtà ta' missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali, missjonijiet tal-EUPOL,
missjonijiet tal-EUBAM, ġestjoni tas-sigurtà ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi
jew internazzjonali, eċċ.)
Esperjenza professjonali twila (minn tal-inqas ta' 12-il xahar) f'pajjiż barrani (servizz
operattiv tal-pulizija jew tal-armata jew korp ieħor) fil-qasam tas-sigurtà / protezzjoni
5

5
6
7
8
9
10
11

tal-persuni, tal-merkanzija u tal-informazzjoni u / jew f'ambaxxata jew organizzazzjoni
internazzjonali
Esperjenza professjonali fil-ġestjoni tas-sigurtà f'sitwazzjonijiet ta' kriżi (pereż.
kriżi politika jew umanitarja)
Taħriġ fil-qasam tan-negozjati f'kuntesti ta' sigurtà, fl-istallazzjoni ta' netwerks tarradju, fil-protezzjoni mill-qrib, jew fis-sikurezza
Esperjenza professjonali fit-tħejjija / l-abbozzar ta' analiżi ta' theddid / tar-riskji u /
jew ta' rapporti fil-qasam tal-ġestjoni tas-sigurtà
Esperjenza professjonali fit-tħejjija / l-abbozzar ta' pjanijiet ta' kontinġenza jew ta'
proċeduri operattivi standard
Esperjenza operattiva prattika fil-protezzjoni tal-persunal, tal-bini, tal-assi jew talinformazzjoni
Għarfien profond (livell C1) tal-Franċiż u / jew tal-Ingliż, anki jekk waħda minn dawn
il-lingwi hija l-Lingwa 1 jew 2 tiegħek
Għarfien sodisfaċenti (minn tal-inqas, livell B2) ta' waħda minn dawn il-lingwi: lIspanjol, il-Portugiż (anki jekk waħda minn dawn il-lingwi hija l-Lingwa 1 tiegħek), irRussu jew l-Għarbi

KONSULENTI TAS-SIGURTÀ REĠJONALI
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Taħriġ fil-qasam tas-sigurtà (tal-pulizija jew militari) u / jew ċertifikat ta' livell
ekwivalenti ta' mill-inqas 24 xahar, pereżempju bħala uffiċjal ikkummissjonat talarmata (minn tal-inqas, grad ta' Logutenent - ekwivalenti għall-grad tan-NATO bilkodiċi OF-1 u ogħla)
Esperjenza professjonali ta' mill-inqas 8 snin f'servizzi ta' sigurtà għal wieħed misservizzi li ġejjin: il-forzi armati jew awtorità ta' infurzar tal-liġi ta' Stat Membru tal-UE,
kumpanija tas-sigurtà privata rikonoxxuta minn Stat Membru tal-UE jew servizz ta'
sigurtà ta' xi organizzazzjoni internazzjonali
Esperjenza professjonali fit-twettiq ta' missjonijiet ta' sigurtà (termini qosra li jkopru
minn xahar sa 12-il xahar) lejn pajjiżi mhux tal-UE (pereż. protezzjoni ta' ambaxxati,
ġestjoni tas-sigurtà ta' missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali, missjonijiet tal-EUPOL,
missjonijiet tal-EUBAM, ġestjoni tas-sigurtà ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi
jew internazzjonali, eċċ.)
Esperjenza professjonali twila (minn tal-inqas ta' 12-il xahar) f'pajjiż barrani (servizz
operattiv tal-pulizija jew tal-armata jew korp ieħor) fil-qasam tas-sigurtà / protezzjoni
tal-persuni, tal-merkanzija u tal-informazzjoni u / jew f'ambaxxata jew organizzazzjoni
internazzjonali
Esperjenza professjonali fil-ġestjoni tas-sigurtà f'sitwazzjonijiet ta' kriżi (pereż.
kriżi politika jew umanitarja)
Taħriġ fil-qasam tan-negozjati f'kuntesti ta' sigurtà, fl-installazzjoni ta' netwerks tarradju, fil-protezzjoni mill-qrib, jew fis-sikurezza
Esperjenza professjonali fit-tħejjija / l-abbozzar ta' analiżi ta' theddid / tar-riskji u /
jew ta' rapporti fil-qasam tal-ġestjoni tas-sigurtà
Esperjenza professjonali fit-tħejjija / l-abbozzar ta' pjanijiet ta' kontinġenza jew ta'
proċeduri operattivi standard
Esperjenza operattiva prattika fil-protezzjoni tal-persunal, tal-bini, tal-assi jew talinformazzjoni
Għarfien profond (livell C1) tal-Franċiż u / jew tal-Ingliż, anki jekk waħda minn dawn
il-lingwi hija l-Lingwa 1 jew 2 tiegħek
6

11

Għarfien sodisfaċenti (minn tal-inqas, livell B2) ta' waħda minn dawn il-lingwi: lIspanjol, il-Portugiż (anki jekk waħda minn dawn il-lingwi hija l-Lingwa 1 tiegħek), irRussu jew l-Għarbi,

Nota: Jekk tiġi kkonvokat għal intervista, trid tippreżenta d-dokumenti ta' sostenn
kollha. Jekk jinstab li l-informazzjoni li pprovdejt ma tkunx korretta, tiġi eskluż millproċedura tal-għażla u ismek jitneħħa mill-bażi ta' dejta.
— Din is-selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki sseħħ biss skont l-informazzjoni mogħtija millkandidat fit-taqsima "Evalwazzjoni tal-Kapaċitajiet" ("Talent Screener") tal-formola talapplikazzjoni. Il-bord ta' selezzjoni jifli bir-reqqa r-risposti tal-kandidati u jagħti bejn 0 sa 4
punti għal kull risposta; imbagħad il-punti jiġu mmultiplikati bil-piż assenjat lill-kriterju
korrispondenti.
Il-kandidati li jiksbu l-akbar numru ta' punti jiġu mistiedna għat-test tal-kompetenza (madwar
3 darbiet in-numru ta' kandidati meħtieġa mill-istituzzjonijiet għal kull profil). F'każ li diversi
kandidati jiksbu l-istess marka għall-aħħar post disponibbli, dawn jiġu kollha mistiedna għat-test
tal-kompetenza.
TEST TAL-KOMPETENZA
Il-kandidati jridu jagħmlu test tal-kompetenza biex jiġi vvalutat l-għarfien tagħhom fil-profil
magħżul.
It-testijiet għal gruppi ta' funzjoni III u IV huma l-istess iżda l-marki minimi meħtieġa se jkunu
differenti għal kull grupp ta' funzjoni hekk kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Bi ftehim minn qabel
mal-kandidati (li għandu jissemma fil-formola tal-applikazzjoni), dawk li japplikaw għal FG IV u
li ma jiksbux il-marka minima meħtieġa, jiġu ttrasferiti għall-Grupp ta' Funzjoni III, bilkundizzjoni li dawn ikunu kisbu l-marka minima meħtieġa għall-Grupp ta' Funzjoni III. Kemm
għal grupp ta' funzjoni wieħed u kemm għall-ieħor, il-kandidati li ma jiksbux il-marka minima
meħtieġa, ma jgħaddux.
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 isir fuq il-kompjuter u jiġi organizzat f'wieħed miċ-ċentri tal-EPSO akkreditati fl-Istati
Membri u madwar id-dinja kollha. Il-lista taċ-ċentri disponibbli tingħata lill-kandidati magħżula
minn qabel fl-ittra ta' stedina.

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

VIII. INKLUŻJONI FIL-BAŻI TA' DEJTA
L-ismijiet tal-kandidati li jkunu kisbu l-minimu meħtieġ fit-test tal-kompetenza jiddaħħlu f'bażi
ta' dejta u ma jiġu ppubblikati fl-ebda forma oħra. Is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna
jingħata aċċess għal din il-bażi ta' dejta. Il-bażi ta' dejta tibqa' valida għal perjodu ta' tliet snin
mid-data li fiha l-kandidati jiġu mgħarrfa bir-riżultati tagħhom.
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IX. SELEZZJONI GĦAL REKLUTAĠĠ POTENZJALI
L-inklużjoni fil-bażi ta' dejta mhijiex garanzija li tiġi offrut impjieg. Hekk kif ikun
hemm xi postijiet vakanti, is-SEAE jikkonsulta l-bażi ta' dejta u jistieden għal intervista lil dawk
il-kandidati li l-profil tagħhom ikun jikkorrispondi l-aktar mal-eżiġenzi tal-impjieg inkwistjoni;
skont l-eżitu ta' din l-intervista, imbagħad il-kandidati ssirilhom offerta ta' impjieg formali. Lgħarfien tal-lingwa ewlenija tal-kandidat tiġi vvalutata wkoll matul din l-intervista. Jekk lapplikanti ma jkollhomx diġà Approvazzjoni tas-Sigurtà tal-Persunal (PSC), huma jridu jaċċettaw
li jressqu talba formali eżatt wara r-reklutaġġ. L-applikant magħżul għal xi pożizzjoni jiġi offrut
kuntratt CA 3A5 jew kuntratt CA 3B6, skont l-impjegatur li jkun qed jagħmel l-offerta ta' impjieg,
kif indikat hawn taħt.
Kuntratt

Post ta' attività

CA 3B (għal żmien
definit)
CA 3A (jista' jwassal għal
kuntratt indefinit)

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minbarra ddelegazzjonijiet tal-UE)
Id-Delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fid-dinja.

X. PROĊEDURI TA' RIEŻAMI/APPELL
Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri ta' appell jinsabu fuq il-websajt tal-EPSO:
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/importantdocuments/index_mt.htm

XI. KOMUNIKAZZJONI
L-EPSO jikkuntattjak permezz tal-profil tal-EPSO tiegħek. Inti mitlub issegwi l-progress talproċedura u tivverifika l-informazzjoni rilevanti għall-applikazzjoni tiegħek, billi tikkonsulta lprofil tiegħek tal-EPSO regolarment, minn tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Għal kull
korrispondenza mal-EPSO, uża l-paġna ta' kuntatt jew eu-careers.info.
Sabiex ikun żgurat li jkun hemm komprensjoni sħiħa tat-testi kollha ta' natura ġenerali u talkomunikazzjonijiet indirizzati lill-kandidati jew irċevuti minn dawn tal-aħħar, il-konvokazzjoni
għat-test kif ukoll kull korrispondenza bejn l-EPSO u l-kandidati, isiru biss bl-Ingliż, bil-Franċiż,
jew bil-Ġermaniż.

XII. KAŻIJIET TA' ESKLUŻJONI 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
profil wieħed tal-EPSO jew iktar minn applikazzjoni waħda għal din il-proċedura ta' selezzjoni
jew li pprovdejt dikjarazzjonijiet foloz, inti tiġi skwalifikat.
5

Skont l-Artikolu 3a tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni (CEOS) u skont il-kundizzjonijiet
stabbiliti mis-CEOS u d-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta' Implimentazzjoni tal-istituzzjoni, l-aġenzija jew l-uffiċċju.
6
Skont l-Artikolu 3b tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni (CEOS) u skont il-kundizzjonijiet
stabbiliti mis-CEOS u d-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta' Implimentazzjoni tal-istituzzjoni, l-aġenzija jew l-uffiċċju.
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Frodi jew attentati ta' frodi jistgħu jesponuk għal penalitajiet eventwali. F'dan ir-rigward, qed
niġbdulek l-attenzjoni għall-fatt li l-istituzzjonijiet jirreklutaw biss lil dawk il-persuni li juru logħla livell ta' integrità.

XIII. ARRANĠAMENTI SPEĊJALI GĦAL KANDIDATI B'DIŻABBILTÀ
1

2

1.
2.

a) Kundizzjoni li tkun teżisti fil-mument tal-applikazzjoni
Jekk għandek diżabbiltà jew kundizzjoni li tista' toħloqlok diffikultajiet waqt it-test,
immarka l-kaxxa korrispondenti fil-formola tal-applikazzjoni onlajn u indika
x'arranġamenti tqis bħala meħtieġa sabiex ikun aktar faċli għalik li tipparteċipa fittest. Meta tagħmel dan, importanti li ma tinsiex tikkwota n-numru tal-proċedura ta'
selezzjoni u n-numru tal-applikazzjoni tiegħek.
Ibgħat ċertifikat mediku jew ċertifikat li jindika d-diżabbiltà 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, bilgħan li jiġu ssodisfati (sa fejn ikun possibbli), it-talbiet meqjusa bħala raġonevoli.
It-talbiet u d-dokumenti ta' sostenn għandhom jintbagħtu:
bil-posta elettronika lil: EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
jew bil-faks fuq: +32 22998081, indirizzati lil "EPSO accessibility",
jew inkella bil-posta fuq l-indirizz segwenti:
European Personnel Selection Office (EPSO)
"EPSO accessibility"
(C-25)
1049 Bruxelles / Brussel
BELGIUM
b) Kundizzjoni li tiżviluppa wara l-applikazzjoni
Jekk tiżviluppalek kundizzjoni tat-tip deskritt hawn fuq wara l-iskadenza stabbilita
għar-reġistrazzjoni elettronika, għandek tinnotifika lill-EPSO malajr kemm jista' jkun.
Iddikjara bil-miktub x'arranġamenti tqis li jkunu meħtieġa.
Ibgħat id-dokumenti rilevanti
bil-posta elettronika lil: EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
jew bil-faks fuq: +32 22998081, indirizzati lil "EPSO accessibility",
jew inkella bil-posta fuq l-indirizz segwenti:
European Personnel Selection Office (EPSO)
"EPSO accessibility"
(C-25)
1049 Bruxelles / Brussel
BELGIUM
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