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SEJĦA GĦAL ESPRESSJONIJIET TA’ INTERESS 
GĦAL PERSUNAL KUNTRATTWALI 

 
Grupp ta’ Funzjoni III: Assistent amministrattiv  

Grupp ta’ funzjoni IV: Konsulent/Speċjalist   
 

GĦAL KUNTRATTI FL-UASI, ALICANTE, SPANJA  
 

OHIM/CAST/10/2014 
 
 

I. INTRODUZZJONI 
 
L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI) qed iniedi proċedura ta’ għażla biex jistabbilixxi 

database ta’ kandidati sabiex minnhom jirrekluta aġenti kuntrattwali.  Il-proċedura ta’ għażla se tiġi 

organizzata bl-appoġġ tekniku tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO). 
 

Id-database se tintuża esklussivament mill-UASI biex jimla l-pożizzjonijiet ibbażati f'Alicante, Spanja.   
 

Il-kandidati li jiġu offruti pożizzjoni jiġu reklutati skont il-proċedura stabbilita fit-taqsima VI ta’ din is-sejħa 

għal espressjonijiet ta’ interess.  
 

It-termini tal-impjieg ta’ dawn il-membri tal-persunal ikunu dawk stabbiliti fil-Kondizzjonijiet tal-Impjieg 
ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS)1, għal persunal kuntrattwali skont l-Artikolu 3a tiegħu. 

 
Il-proċeduri ta’ għażla għal persunal kuntrattwali normalment jattiraw numru kbir ta’ kandidati bi kwalifiki 

għoljin, li ħafna minnhom imbagħad jgħaddu mill-proċedura ta’ għażla inkwistjoni. Il-kandidati għandhom 

għalhekk ikunu konxji li n-numru ta’ ismijiet fid-database jista’ jaqbeż b’mod sinifikanti n-numru ta’ 
persuni li l-aġenzija jkollha bżonn tirrekluta.  
 
Il-kandidati jistgħu japplikaw għal grupp ta’ funzjoni wieħed u profil wieħed biss.  
  

Il-kandidati li jkollhom iżjed minn applikazzjoni waħda jiġu skwalifikati. 
 

Il-pożizzjonijiet se jkopru l-ħtiġiet meħtieġa tal-Uffiċċju għall-perjodu 2014-2018. Il-kuntratti jiġu konklużi 
għal perjodu inizjali ta’ mhux aktar minn ħames snin u jistgħu jiġu mġedda mhux iżjed minn darba għal 

perjodu fiss ieħor ta’ mhux aktar minn ħames snin.  

 

II. NATURA TAD-DMIRIJIET2  
 

 
FG III – Assistent Amministrattiv   
 

Taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal jew membru tal-persunal temporanju, il-membru tal-persunal kuntrattwali 
se jkollu kompiti tekniċi li jinkludu l-abbozzar, il-ġbir, it-trattament u l-verifika tad-dejta, l-immaniġġjar ta’ 

fajls, it-tħejjija ta’ laqgħat/avvenimenti f’oqsma ta’ appoġġ tal-uffiċċju.  
 

                                                           
1 Ara r-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (ĠU L 56, 4.3.1968, p 1), kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill 

(KE, Euratom) Nru 723/2004 (ĠU L 124, 27.4.2004, p 1) u kif emendat l-aħħar mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 287, 29.10.2013, p 15). 

2 Din hija verżjoni simplifikata tal-profili ġeneriċi li se jiġu użati meta jiġu stabbiliti l-kuntratti. Qed tissemma għal skopijiet ta’ 
informazzjoni u m’għandhiex valur legali. 
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Profili mfittxija: 
 

a) Amministrazzjoni tar-riżorsi umani 

Forniment ta’ servizzi tal-HR relatati ma’ 

 Intitolamenti  
 Reklutaġġ 

 Missjonijiet  
 Ġestjoni tal-prestazzjoni u żvilupp tal-persunal 
 Tħejjija ta’ salarji/benefiċċji 
 Benesseri, Attivitajiet soċjali  
  

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: L-assistenza fl-organizzazzjoni tal-proċeduri/intervisti ta’ 

għażla; L-indirizzar tal-kwistjonijiet amministrattivi relatati mal-iffissar ta’ drittijiet individwali, 
kondizzjonijiet tax-xogħol, benesseri u mobbiltà interna; L-għoti ta’ assistenza fil-ġestjoni tal-politiki 

tal-HR (tħejjija ta’ tgħarrif, implimentazzjoni tal-proċessi/servizzi tal-HR, l-abbozzar ta’ kuntratti); It-

tħejjija ta’ statistika tal-HR (pereżempju il-kompożizzjoni tal-forza tax-xogħol);  
 

L-esperjenza fir-Riżorsi Umani hija obbligatorja. Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-kapaċità fl-għoti ta’ 

appoġġ amministrattiv u tekniku flimkien ma’ għarfien tajjeb ħafna tas-softwer tal-uffiċċju.  
 

b) Finanzi 

Forniment/verifika ta’ servizzi finanzjarji relatati ma’ 

 Kontabbiltà 

 Teżor 

 Akkwist 

 Ġestjoni tal-bejjiegħa 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: It-twettiq ta’ operazzjonijiet finanzjarji (l-ipproċessar u l-
validazzjoni tal-pagamenti u r-rimborżi, it-tħejjija tal-impenji, l-ordnijiet ta’ xiri, l-ippjanar u r-

rapportar finanzjarju); L-immaniġġjar tal-kontijiet finanzjarji (pagamenti tal-fornituri, trasferimenti 

tal-bank u kontijiet annwali); It-twettiq ta’ operazzjonijiet baġitarji (verifika tat-
tranżazzjonijiet/trasferimenti); It-tħejjija u s-segwitu tas-sejħiet għall-offerti u s-sejħiet għal 

espressjoni ta’ interess (Abbozzar ta’ kuntratti); It-twettiq ta’ kompiti amministrattivi relatati mal-assi 
(riċeviment tal-merkanzija, ġestjoni tal-istokk tal-maħżen). 

L-esperjenza fil-Finanzi hija obbligatorja. Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-kapaċità fl-għoti ta’ appoġġ 

amministrattiv u tekniku flimkien ma’ għarfien tajjeb ħafna tas-softwer tal-uffiċċju. 

c) Disinjatur tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni  
 Żvilupp tas-softwer 

 Analiżi tan-negozju 

 Kontroll tal-kwalità (ittestjar) 

 Ġestjoni tal-ħardwer  

 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: Il-produzzjoni ta’ dokumentazzjoni u riżultati dwar l-

analiżi tan-negozju (tgħarrif dwar il-proġetti, rekwiżiti ta’ livell għoli, SRS, Xenarji ta’ Test, eċċ.); 
Provvista ta’ kompetenza teknika biex jiġu indirizzati l-manutenzjoni u l-aġġornament tas-sistemi; 

Provvista ta’ kompetenza teknika għall-iżvilupp jew il-konfigurazzjoni tas-softwer u l-iżjed ERPs 

komuni; Provvista ta’ kompetenza teknika għall-ġestjoni tal-ħardwer; Provvista ta’ kompetenza 
teknika għall-ġestjoni tal-arkitettura tal-IT. 

L-esperjenza fl-oqsma speċifikati hija meħtieġa. Dawn id-dmirijiet jeħtieġu wkoll il-kapaċità fl-għoti 

ta’ appoġġ amministrattiv u tekniku flimkien ma’ għarfien tajjeb ħafna tas-softwer tal-uffiċċju. 

d) Komunikazzjoni  

Appoġġ għall-istrateġija ġenerali tal-komunikazzjoni tal-kumpaniji f’termini tal-iżvilupp u l-

produzzjoni tal-kontenut. 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: L-organizzazzjoni ta’ avvenimenti/laqgħat tal-kumpaniji; 

L-immaniġġjar tar-relazzjonijiet mal-istampa, l-aġenziji tal-komunikazzjoni u l-klijenti; Il-provvista tal-
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iżvilupp tal-kontenut (sustanza u aspett) għal materjal tal-komunikazzjoni online u stampat; L-

abbozzar (taħdidiet, artikli, bullettini, stqarrijiet għall-istampa), kompiti awdjo viżwali, inkluża r-
reġistrazzjoni bil-vidjo, reġistrazzjoni bl-awdjo, fotografija u webcasting.Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-

esperjenza fl-attivitajiet tal-komunikazzjoni, kif ukoll l-abbozzar u l-ħiliet avvanzati fil-preżentazzjoni 
orali. 

e) Implimentazzjoni tal-proġetti 

Appoġġ għall-ġestjoni tal-proġett/programm, Maniġer tal-proġetti subordinat. 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: Assistenza fil-ġestjoni tal-proġetti (produzzjoni tad-

dokumentazzjoni tal-proġett bħall-ippjanar jew ir-rapporti), assistenza fil-monitoraġġ tal-kwalità u r-
riżorsi, il-ġestjoni tar-riskju; Assistenza fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġetti kif ukoll il-

koordinazzjoni tal-partijiet interessati, il-parteċipazzjoni fi gruppi ta’ ħidma funzjonali. 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu għarfien tajjeb tal-istandards u l-metodoloġiji tal-ġestjoni tal-proġetti, il-
kapaċità li jingħata appoġġ amministrattiv u tekniku flimkien ma’ għarfien tajjeb ħafna tas-softwer 

tal-uffiċċju, b’mod partikolari esperjenza fl-użu tal-għodda tal-ġestjoni tal-proġetti. 

f) Lingwistiċi (qari tal-provi) 

Korrezzjoni tat-testi f’termini ta’ lingwa u tipografija. 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: Reviżjoni ta’ testi u espressjonijiet f’databases tal-UASI u 

għodda online, l-iżjed fil-lingwi ES, EN, FR, DE u IT (grammatika, punteġġjatura u ortografija). 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu livell għoli ħafna ta’ kapaċità fit-tħaddim tal-lingwa (C2) f’mill-inqas waħda 
mill-ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI, u livell għoli ta’ kapaċità fit-tħaddim tal-lingwa (C1) f’oħra mill-

ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI. Hija meħtieġa kapaċità fl-għoti ta’ appoġġ amministrattiv u tekniku 

flimkien ma’ għarfien tajjeb ħafna tas-softwer tal-uffiċċju. 

g) Assistenza Esekuttiva/Teknika 

Għotja ta’ appoġġ f'diversi kompiti għall-operazzjonijiet kollha tal-UASI. 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu t-trattament ma’ kwistjonijiet relatati mal-: ġestjoni tal-
pagament, kollezzjoni u rimborż ta’ ħlasijiet amministrattivi; ġestjoni tal-kontijiet tal-utenti; 

organizzazzjoni ta’ laqgħat, eventi u vjaġġar; ġestjoni ta’ attivitajiet relatati mal-manutenzjoni tar-
Reġistru; għotja ta’ informazzjoni primarja lill-utenti u l-ġestjoni ta’ lmenti; introduzzjoni ta’ dejta 

f’databases relevanti; implementazzjoni ta’ għodod tal-istatistika u tal-irrappurtar; parteċipazzjoni 

f’attivitajiet relatati ma’ ċertifikazzjonijiet ISO, b’mod partikolari fil-manutenzjoni ta’ għodod tal-
kwalità, u l-aġġornament tad-dejta u l-indikaturi tal-karta tal-punti. 

Esperjenza f’varjetà kbira ta’ żoni tal-appoġġ hija obbligatorja, partikolarment f’kompiti tekniċi 

relatati mar-reġistrazzjoni ta’ marki kummerċjali u disinji, kuntatt mal-utenti u kwistjonijiet ta’ 
kwalità. Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-kapaċità li jiġi pprovdut appoġġ amministrattiv u tekniku u anke 

għarfien għoli ta’ softwer tal-uffiċċju.  

 

FG IV – Konsulent/Speċjalist 
 

Taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjal jew membru tal-persunal temporanju, il-membru tal-persunal kuntrattwali 

se jkollu kompiti ta’ konsulent/speċjalista u kompiti tekniċi li jappoġġjaw il-funzjonijiet kunċettwali u/jew 
analitiċi u/jew maniġerjali f’oqsma ta’ appoġġ tal-uffiċċju.  
 

Profili mfittxija: 
 

a) Liġi 

L-għoti ta’ assistenza u kompetenza legali fi kwistjonijiet bħar-Regolamenti tal-Persunal, l-akkwist 
pubbliku, l-aċċess għad-dokumenti, il-protezzjoni tad-dejta, kwistjonijiet istituzzjonali, eċċ. 
 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: L-għoti ta’ parir legali dwar il-liġi ġenerali tal-UE; L-għoti 

ta’ assistenza legali f’materji legali relatati mal-persunal tal-UE inkluż it-tħejjija ta’ litigazzjoni 

quddiem il-Qrati; L-għoti ta’ assistenza legali f’materji relatati mal-akkwist; L-għoti ta’ assistenza 
legali fl-aċċess għad-dokumenti u l-protezzjoni tad-dejta. 
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Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-esperjenza bħala avukat fis-suġġett speċifikat u għarfien tajjeb ħafna 

tal-qafas legali tal-UE.  

 

b) Ġestjoni tal-programmi/Ġestjoni superjuri tal-proġetti 

Provvista tal-kompetenza, l-għodda u l-metodoloġiji li jippermettu li l-proġetti/programmi jkunu ta’ 
suċċess: forniment ta’ prodotti jew servizzi ġodda bil-livelli xierqa ta’ kwalità, fil-ħin u fi ħdan il-limiti 

tal-baġit, skont il-pjan tal-proġett/programm. Il-qasam tal-intervent se jkun prinċipalment, imma 
mhux neċessarjament limitat għal, teknoloġija tal-informazzjoni u kwalità. 

Id-dmirijiet huma relatati mal-ġestjoni tal-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-proġett, inkluż l-ipprogrammar 

ta’ attivitajiet ġodda, l-identifikazzjoni u l-formulazzjoni tal-proġetti, il-ġestjoni tal-implimentazzjoni, 

il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom.  

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti jew 
programmi, il-ġestjoni tar-riżorsi ta’ proġetti jew programmi; L-analiżi tan-negozju tar-rekwiżiti; L-

ippjanar u t-twettiq skont ir-regoli u l-qafas finanzjarju; Il-koordinazzjoni tal-partijiet interessati; Il-
ġestjoni tal-kwalità, il-prestazzjoni u r-riskju; Il-valutazzjoni tal-effikaċja tal-proġett u r-

rakkomandazzjoni ta’ inizjattivi ġodda. 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-kapaċità tat-tmexxija, l-esperjenza tal-ġestjoni tal-partijiet multipli kif 
ukoll ħiliet eċċellenti fil-komunikazzjoni u r-rapportar.  Ċertifikazzjoni fil-ġestjoni tal-proġetti tkun 

mixtieqa. Huwa meħtieġ għarfien tajjeb ħafna tas-softwer tal-uffiċċju inkluż l-għodda għall-ġestjoni 

tal-proġetti. 

c) Kooperazzjoni Internazzjonali u Relazzjonijiet Esterni  
Għoti ta’ pariri dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ assistenza jew inizjattivi ta’ 

kollaborazzjoni mwettqa mill-UASI f’kuntest internazzjonali. 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: Attivitajiet ta’ kooperazzjoni fl-UE u barra mill-UE; Rwol 
ta’ konsulenza u/jew kollegament fil-kuntest tar-relazzjonijiet istituzzjonali ma’ entitajiet bħall-

Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) jew l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (EPO), 
jew kwalunkwe uffiċċju tal-proprjetà intellettwali nazzjonali jew reġjonali; il-bini ta’ sinerġiji u l-

iżvilupp ta’ għodda komuni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-UASI. 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-kapaċità ta’ ħidma f’ambjent internazzjonali/multikulturali, kapaċità 
rapida ta’ awto-inizjattiva u esperjenza ta’ ħidma f’tim, kif ukoll il-fehim tal-ħtiġiet, l-objettivi u r-

restrizzjonijiet ta’ dawk f’dixxiplini u funzjonijiet oħra. Minħabba d-diversità tal-interlokuturi possibbli, 

hija meħtieġa l-kapaċità li wieħed jitkellem, jikteb u jaqra bl-Ingliż b’mod fluwenti (livell C1). 

d) Osservatorju / Akkademja 

Jagħti pariri u analiżi, jiżviluppa u jipprovdi taħriġ, joħloq, jiżviluppa u jimmonitorja n-netwerks. 

Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: it-twettiq ta’ attivitajiet f’ambjent 

internazzjonali/multikulturali – il-ġbir, l-analiżi, ir-rapportar u t-tixrid tad-dejta dwar oqsma ġeografiċi 
wiesgħa; Jagħti pariri, iħarreġ, jorganizza konferenzi, jiżviluppa għodda ta’ tagħlim online dwar 

suġġetti (relatati mal-ekonomija, il-liġi tal-UE, eċċ.) applikabbli għall-Proprjetà Intellettwali; iħarreġ 
lit-trejners f’suġġetti relatati mal-IP; Jiżviluppa kampanja ta’ għarfien; Ifassal rapporti u 

pubblikazzjonijiet; Jagħti pariri dwar l-imġiba tal-klijenti u aspetti ekonomiċi relatati; Il-ħolqien, l-
iżvilupp u l-faċilitazzjoni tan-netwerks tal-partijiet interessati (utenti, esperti, akkademiċi, 

universitajiet, is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet nazzjonali, eċċ.) u l-iżvilupp ta’ programmi għall-għoti ta’ 

assistenza lil pajjiżi terzi. 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu l-kapaċità ta’ ħidma f’ambjent internazzjonali/multikulturali u esperjenza 
fil-ħolqien u l-koordinazzjoni ta’ netwerks ta’ esperti. Għall-Osservatorju, huwa meħtieġ għarfien għoli 

ħafna fis-suġġetti applikat għall-IP kif meħtieġ, b’mod partikolari l-infurzar u l-ksur tal-IP. Għall-
Akkademja, l-esperjenza fl-iddisinjar tat-taħriġ, fl-attivitajiet tat-tagħlim u fit-taħriġ għat-trejners hija 

assi ta’ valur. 
 

e) Espert fit-teknoloġija tal-informazzjoni 
Janalizza, jiżviluppa u jevalwa sistemi kumplessi, jipprovdi l-kompetenza fl-integrazzjoni ta’ softwer 
speċifiku jew ERPs f’ambjenti kumplessi. 
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Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: L-għoti ta’ pariri lill-maniġers tal-proġetti u l-programmi 

fir-rigward ta’ kwalunkwe aspett tat-teknoloġija tal-proġetti; L-għarfien u l-implimentazzjoni tal-
“aħjar prattiki” u programmi ta’ innovazzjoni fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni tan-negozju; 

Il-provvista ta’ kompetenza teknika biex titnaqqas il-kumplessità fl-infrastruttura tal-IT u jiġu ġestiti 
aħjar it-teknoloġiji; L-iddisinjar/l-implimentazzjoni tal-attivitajiet li jindirizzaw l-aġġornament tas-

sistemi inkluż kwistjonijiet ta’ sigurtà. Jipprovdi soluzzjonijiet tal-IT. 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu ħiliet fl-inġinerija tal-IT jew ekwivalenti. 

f) Espert fir-riżorsi umani 
Jagħti pariri u analiżi f’materji speċifiċi tal-HR, ifassal dokumenti ta’ politika u jimmaniġġja r-relazzjoni 

mal-partijiet interessati lokali. 
Bħala eżempju, id-dmirijiet jistgħu jinkludu: It-tħejjija ta’ linji gwida u għodda dwar il-prattika tal-HR; 

Il-parteċipazzjoni fil-proċessi ta’ għażla, Ir-relazzjoni mal-partijiet interessati lokali (l-awtoritajiet 

lokali, l-iskejjel, it-trasport pubbliku, eċċ…), Il-koordinazzjoni tal-attivitajiet soċjali. 
 

Dawn id-dmirijiet jeħtieġu esperjenza f’materji speċjalizzati tal-HR (tekniki ta’ reklutaġġ, regolamenti 
tal-persunal, ġestjoni tal-prestazzjoni, ippjanar għas-suċċessjoni, żvilupp organizzazzjonali, eċċ.). Il-

profili b’għarfien tajjeb ħafna tal-amministrazzjoni Spanjola u tal-awtoritajiet lokali Spanjoli huma 

wkoll rilevanti. 
 

III. REKWIŻITI TAL-ELIĠIBBILTÀ 
 
L-istituzzjonijiet u l-Aġenziji Ewropej japplikaw politika ta’ opportunitajiet indaqs u jaċċettaw 

applikazzjonijiet mingħajr distinzjoni fuq bażi ta’ razza jew oriġini etnika, politika, twemmin filosofiku jew 
reliġjuż, età jew diżabilità, sess jew orjentazzjoni sesswali, stat ċivili jew sitwazzjoni tal-familja. 

Ir-reklutaġġ bħala membru tal-persunal kuntrattwali huwa possibbli biss fejn jiġu ssodisfati dawn il-

kondizzjonijiet li ġejjin sal-iskadenza għall-applikazzjonijiet online.  Il-kandidati huma meħtieġa jipproduċu 
dokumenti ta’ sostenn rilevanti meta/jekk jiġu mistiedna jagħmlu t-testijiet tal-Kapaċità tar-Raġunament, 

it-test ta’ kompetenza u l-intervista. Jekk fi kwalunkwe stadju fil-proċedura jiġi stabbilit li l-informazzjoni 

mogħtija hija falza, il-kandidat jiġi skwalifikat u ismu/isimha jitneħħa/titneħħa mid-database. 

 

A. Kondizzjonijiet ġenerali 

(a) Il-kandidati għandhom ikunu ċittadini ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. 

(b) Il-kandidati għandhom igawdu drittijiet sħaħ bħala ċittadini. 

(c) Il-kandidati għandhom ikunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost fuqhom mil-liġijiet dwar is-servizz  

militari. 
(d) Il-kandidati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-karattru għad-dmirijiet involuti. 

(e) Il-kandidati għandhom ikunu fiżikament b’saħħithom biex iwettqu d-dmirijiet meħtieġa. 

B. Kondizzjonijiet minimi speċifiċi (sad-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet) - 

Edukazzjoni/esperjenza 

 

FG III: Assistent amministrattiv 

Livell ta’ edukazzjoni postsekondarja attestata b’diploma rikonoxxuta uffiċjalment u esperjenza professjona li 
xierqa ta’ sena fir-rigward tad-dmirijiet relatati mal-profil FGIII li għalih japplika l-kandidat kif deskritt fit-

taqsima II   
jew 

Livell ta’ edukazzjoni sekondarja attestata b’diploma li tagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja, u 

esperjenza professjonali xierqa ta’ erba’ snin fir-rigward tad-dmirijiet relatati mal-profil FGIII li għalih 
japplika l-kandidat kif deskritt fit-taqsima II.  
 

FG IV: Konsulent/Speċjalist  

Livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi ma’ studji universitarji kompluti ta’ mill-inqas tliet snin attestati 
b’diploma rikonoxxuta uffiċjalment  
u  
mill-inqas tliet snin ta’ esperjenza professjonali xierqa fir-rigward tad-dmirijiet relatati mal-profil FGIV li 
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għalih japplika l-kandidat kif deskritt fit-taqsima II.  

Fid-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, id-diplomi miksuba minn barra l-Unjoni Ewropea għandhom ikunu 

ġew approvati mill-awtorità nazzjonali kompetenti ta’ Stat Membru. 
C. Għarfien tal-lingwi 

 

a) Lingwa 1 (L1) 
u  
 

b) Lingwa 2 (L2) 
 

 

Lingwa ewlenija: għarfien profond (livell C1)
3
 ta’ waħda mill-24 lingwa uffiċjali 

tal-Unjoni Ewropea
4
 

 

Għarfien sodisfaċenti (livell B2) ta’ waħda mill-ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI (l-
Ispanjol, l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż jew it-Taljan); lingwa 2 għandha tkun 

differenti minn lingwa 1 hawn fuq. 
 

Fid-dawl tas-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (l-Awla 

Manja) fil-Kawża C-566/10 P, L-Italja v Il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet tal-UE 
jixtiequ jiddikjaraw ir-raġunijiet għal-limitazzjoni fl-għażla tat-tieni lingwa f’din il-

proċedura ta’ għażla għal numru żgħir ta’ lingwi uffiċjali tal-UE.  
 

Il-kandidati huma għalhekk infurmati li l-għażliet tat-tieni lingwa fil-proċedura ta’ 

għażla ġew definiti f’konformità mal-interessi tas-servizz, li jeħtieġu li rekluti 
ġodda jkunu immedjatament operattivi u kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv fix-

xogħol tagħhom ta’ kuljum. Inkella l-funzjonament effiċjenti tal-istituzzjonijiet 
jista’ jiġi affettwat ħażin ħafna.  
 
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-trade 

mark Komunitarja, kif emendat u kodifikat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 207/2009 tas-26 ta’ Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja, stabbilixxa l-
Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinji), li huwa 

indipendenti fir-rigward ta’ materji tekniċi u għandu awtonomija legali, 
amministrattiva u finanzjarja.  
 

L-Artikolu 119(2) tar-Regolament jistabbilixxi l-arranġamenti speċifiċi tal-lingwi 
tal-Uffiċċju: il-lingwi tal-Uffiċċju huma l-Ispanjol, l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż u 

t-Taljan.  
 

L-Artikolu 97 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-
12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji jikkonferma wkoll l-użu ta’ dawn 

il-lingwi bħala l-lingwi tal-proċeduri quddiem l-Uffiċċju.  
 
Il-kandidati huma għalhekk infurmati li l-għażliet tat-tieni lingwa f’din il-

proċedura ta’ għażla ġew definiti f’konformità ma’ dawn ir-Regolamenti u l-
interessi tas-servizz li jirriżultaw.  
 

Sabiex jiġi żgurat trattament indaqs għall-kandidati kollha, kulħadd għandu 
jagħmel xi testijiet fit-tieni lingwa tiegħu, magħżula minn fost dawn il-ħamsa: 

ES/EN/FR/DE/IT.  
 

Barra minn hekk, skont il-ħtiġiet ta’ kull reklutaġġ speċifiku, l-UASI se jevalwa l-

kapaċità tal-kandidati biex ikunu operattivi immedjatament fl-ambjent tal-lingwa 
li jikkorrispondi mar-realtà li jkunu se jiffaċċjaw fl-impjieg, dejjem fi ħdan il-

ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI (ES/EN/FR/DE/IT). 

                                                           
3
 Ara l-grilja ta’ referenza fuq il-websajt tal-Europass fl-indirizz li ġej: 

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

4
 Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma: il-Bulgaru (BG), il-Kroat (HR), iċ-Ċek (CS), id-Daniż (DA), l-Olandiż (NL), il-Ġermaniż (DE), il-

Grieg (EL), l-Ingliż (EN), l-Estonjan (ET), il-Finlandiż (FI), il-Franċiż (FR), l-Irlandiż (GA), l-Ungeriż (HU), it-Taljan (IT), il-Latvjan (LV), il-

Litwan (LT), il-Malti (MT), il-Pollakk (PL), il-Portugiż (PT), ir-Rumen (RO), is-Slovakk (SK), is-Sloven (SL), l-Ispanjol (ES), L-Isvediż (SV).  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Il-kandidati ma jkunux jistgħu jibdlu l-għażla tagħhom tal-lingwi ladarba jkunu vvalidaw il-
formola tal-applikazzjoni online tagħhom. 

 

IV. SKEDA TA’ ŻMIEN INDIKATTIVA GĦALL-PROĊEDURA TA’ 
GĦAŻLA 

 

L-iskeda ta’ żmien approssimattiva għall-proċedura se tkun kif ġej: 

 Data indikattiva 

Reġistrazzjoni fid-database permezz tal-Kont tal-EPSO 

Applikazzjoni online 7 ta’ Lulju 2014 – 8 t’Awwissu 2014 

Għażla għall-fażi ta’ reklutaġġ potenzjali 

Testijiet tal-kapaċità tar-raġunament f’ambjent 

sorveljat, test ta’ kompetenza u intervista 

Skont meta l-pożizzjonijiet vakanti jkunu 

disponibbli fl-UASI 

 

V. REĠISTRAZZJONI FID-DATABASE 
 

Il-kandidati jiġu mistiedna jesprimu l-interess tagħhom f’wieħed mill-profili u gruppi ta’ funzjoni deskritti 
fit-taqsima II. Ir-reġistrazzjonijiet ikunu possibbli biss permezz tal-Kont tal-EPSO u fil-perjodu indikat fit-

taqsima IV. Il-kandidati kollha li jwieġbu għas-sejħa ser jiġu rreġistrati fid-database li ser tibqa’ valida 

għal sena bil-possibbiltà ta’ prolongazzjoni. 
  

VI. GĦAŻLA GĦAL REKLUTAĠĠ POTENZJALI 
 
Hekk kif jinħolqu l-pożizzjonijiet vakanti, l-UASI jfittex kandidati mid-database ta’ kandidati rreġistrati 

skont is-CV tagħhom u t-tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet (‘talent screener’), li 
jkunu mtlew matul il-proċedura ta’ applikazzjoni, u jista’ jistabbilixxi lista qasira ta’ kandidati għal kull 

reklutaġġ potenzjali. L-UASI jistieden lill-kandidati magħżula minn qabel irreġistrati fid-database, li jaqblu 

l-aħjar mar-rekwiżiti tal-impjieg inkwistjoni (il-lista l-qasira), biex jipparteċipaw f’testijiet tal-kapaċità tar-
raġunament, test ta’ kompetenza u intervista tar-reklutaġġ.5 L-entrati fl-ispazji tal-Evalwazzjoni tal-

Kapaċitajiet (‘Talent Screener’) ma jintużawx biex jiggradaw jew jeliminaw il-kandidati imma aktar bħala 
informazzjoni komplementari biex jiġi determinat tqabbil bejn ir-rekwiżiti tal-pożizzjoni u l-kwalifiki u l-

esperjenza tal-kandidati. Abbażi tar-riżultat tat-testijiet u l-intervista, il-kandidati jistgħu jiġu offruti 
pożizzjoni. Il-kuntratt jitfassal skont l-Artikolu 3a6 tas-CEOS.  
 

N.B. Jekk tintgħażel għar-reklutaġġ potenzjali inti se tintalab tipprovdi d-dokumenti ta’ 
sostenn rilevanti biex jikkonfermaw id-dikjarazzjonijiet li jkunu saru fil-formola tal-

applikazzjoni online tiegħek. Jekk jiġi stabbilit li l-informazzjoni li inti pprovdejt hija falza, 
inti tiġi skwalifikat mill-proċedura ta’ għażla (inkluż li ismek jitneħħa mid-database). 
 

                                                           
5 It-testijiet u l-intervista aktarx li jsiru fil-post tal-UASI f’Alicante. L-UASI jagħmel kontribuzzjoni parzjali għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar 
tal-kandidati f’konformità mar-regoli tar-rimborż applikabbli li tista’ ssib fuq din il-paġna tal-web 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
 
6 Skont l-Artikolu 3a tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti mis-
CEOS u d-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni Ġenerali tal-istituzzjoni, aġenzija. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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1. TESTIJIET TAL-KAPAĊITÀ TAR-RAĠUNAMENT 
 

It-testijiet tal-kapaċità tar-raġunament se jikkonsistu f’serje ta’ sottotestijiet biex jitkejlu l-kapaċitajiet tar-
raġunament tal-kandidat, kif stabbilit fit-tabella hawn taħt. It-testijiet tal-kapaċità tar-raġunament ser 

ikunu b’bażi tal-kompjuter. Il-kandidati jagħmlu dawn it-testijiet fit-tieni lingwa tagħhom. 
 

 

 

Format tat-Test 

 

Ħin 

permess 
għat-

test 

Lingwa 

tat- 

test 

Numru 

massimu 

ta’ punti  

Punteġġ 
minimu 

meħtieġ 

FG III FG IV 

Sottotest 
a) 

Ħiliet ta’ 
raġunament 

verbali 

(test b’għażla 
multipla) 

 

18-il 

minuta 

It-tieni 

lingwa tal-

kandidat 

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Sottotest 

b) 
Ħiliet tar-

raġunament 
numeriku 

(test b’għażla 
multipla) 

 

10 minuti 

It-tieni 

lingwa tal-

kandidat 

(L2) 

 

5 

 Il-punteġġ 

minimu 

aggregat għal 

test b u c 

huwa 8/15 

Il-punteġġ 

minimu 

aggregat għal 

test b u c 

huwa 9/15 Sottotest 

c) 
Ħiliet tar-

raġunament 
astratt  

(test b’għażla 
multipla) 

 

10 minuti 

It-tieni 

lingwa tal-

kandidat 

(L2) 

 

10 

 

It-testijiet aktarx li jsiru fil-post tal-UASI f’Alicante.  
 

 
2. TEST TA’ KOMPETENZA  

 

Il-kandidati jagħmlu test ta’ kompetenza sabiex jiġi vvalutat l-għarfien tagħhom fil-qasam magħżul 
minnhom. Il-kandidati għandhom jagħmlu dan it-test f’waħda mill-ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI, 

definiti mill-Uffiċċju, f’konformità mal-profil tal-impjieg speċifiku meħtieġ. It-test jista’ jkun b’bażi ta’ 
kompjuter jew fuq karta jew test prattiku.    

 

 

Format tat-
Test 

Ħin 

permess 

għat-test 

Lingwa 

tat- 

test 

Numru massimu 
ta’ punti  

Punteġġ 

minimu 

meħtieġ  
Test fil-qasam 

magħżul 
 

45 minuta 
ES jew EN jew FR 

jew DE jew IT   
 

50 

 

25 

 
It-test ta’ kompetenza aktarx li jsir fil-post tal-UASI f’Alicante.  
 
 

3. INTERVISTA  

 

L-intervista tittestja l-kapaċitajiet ġenerali tal-kandidat kif ukoll il-kompetenzi fil-qasam rilevanti. 

L-intervista ssir f’waħda mill-ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI. L-intervista aktarx li ssir fil-post tal-UASI 

f’Alicante. 

 

Il-kandidati li jkunu laħqu l-marka minima biex jgħaddu mit-testijiet kollha u li jkunu kisbu l-aħjar riżultati 

b’mod ġenerali jistgħu jiġu offruti kuntratt. 

 

VII. PROĊEDURI TA’ REVIŻJONI/APPELL 
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1. APPELLI 

 
Jekk fi kwalunkwe stadju ta’ din il-proċedura ta’ għażla inti tħoss li sar żball jew li l-UASI aġixxa b’mod 

inġust jew naqas milli jikkonforma mar-regoli li jirregolaw din il-proċedura ta’ għażla, u li l-interessi 
tiegħek ġew preġudikati b’riżultat ta’ dan, jistgħu jinbdew il-proċeduri ta’ appell li ġejjin fl-ordni 

msemmija fit-tabella t’hawn taħt: 
 

Proċedura Punt ta’ kuntatt Skadenza 

1. Itlob reviżjoni  bil-posta elettronika lill-UASI 
contractagentselection@oami.europa.eu 

10 ijiem kalendarji 

2. Ressaq ilment amministrattiv 
skont l-Artikolu 90(2) tar-

Regolamenti tal-Persunal għall-
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea7. 
 

Jew bil-posta lil: 
UASI 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spanja 
Jew bil-posta elettronika lil   
contractagentselection@oami.europa.eu 

3 xhur 

Wara t-tlestija tat-tieni pass t’hawn fuq (l-ewwel pass huwa fakultattiv) inti tista’ tagħmel dan li ġej: 
3. Jekk l-ilment tiegħek jiġi 
rifjutat b’mod espliċitu jew taċitu 

(wara l-iskadenza ta’ perjodu ta’ 
4 xhur mid-data li fiha jkun 

tressaq l-ilment (it-tieni pass)), 

ippreżenta appell ġudizzjarju 
skont l-Artikolu 270 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u l-Artikolu 91 tar-

Regolamenti tal-Persunal8 
 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-
Unjoni Ewropea 

Rue du Fort Niedergrünewald 
2925 Il-Lussemburgu 

 

3 xhur 

 

Bħaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea, inti tista’ tressaq ilment mal-Ombudsman Ewropew: 
 

Ombudsman Ewropew 

1 avenue du Président Robert Schuman — 
CS 30403 

67001 Strasbourg Cedex 

FRANZA
9
 

2. TALBIET GĦAL MIŻURI KORRETTIVI 

 

F’każ ta’ problemi tekniċi li jżommu l-kandidat milli jirreġistra, EPSO għandu jiġi nfurmat immedjatament 
fl-istess ġurnata permezz tal-formola onlajn fuq is-sit elettroniku tal-EPSO. 

 
Sa fejn huwa kkonċernat l-kontenut tat-testijiet tal-kapaċità tar-raġunament u/jew it-test ta’ kompetenza, 

it-talbiet għal miżuri korrettivi għandhom isiru kemm jista’ jkun malajr, mhux iżjed tard minn 10t ijiem 
kalendarji mid-data tat-test tiegħek permezz tal-posta elettronika fuq 

contractagentselection@oami.europa.eu.  

                                                           
7 Jekk jogħġbok iddikjara fil-linja tas-suġġett tal-ittra tiegħek: in-numru ta’ referenza tal-proċedura ta’ għażla, in-numru tal-kandidat 
tiegħek u “Lment skont l-Artikolu 90(2)”. 
8 Għal dettalji dwar kif tippreżenta l-appell u kif tiddetermina l-iskadenzi, jekk jogħġbok ikkonsulta l-websajt tat-Tribunal għas-
Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea fuq: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
9
 Jekk jogħġbok innota li l-ilmenti mressqa quddiem l-Ombudsman m’għandhomx effett sospensiv fuq il-perjodu stabbilit fl-

Artikoli 90(2) u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal biex jitressqu l-ilmenti jew biex jiġu ppreżentati l-appelli quddiem it-Tribunal għas-

Servizz Pubbliku skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok innota wkoll li, skont l-

Artikolu 2(4) tal-kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-prestazzjoni tad-dmirijiet tal-Ombudsman, kwalunkwe lment imressaq 

quddiem l-Ombudsman għandu jkun ġie preċedut mill-approċċi amministrattivi xierqa lill-istituzzjonijiet u l-korpi kkonċernati. Għad-

dettalji sħaħ tal-proċedura, ikkonsulta l-websajt fuq: http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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Fit-talba, il-Kandidat għandu jipprovdi n-numru tal-kandidat tiegħu, l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 

identifikata n-natura tal-iżball allegat u r-raġunijiet għaliex huwa jemmen li hija meħtieġa reviżjoni. 

It-talbiet riċevuti wara l-iskadenza jew li ma jkunux ċari biżżejjed biex jiġi identifikat l-iżball 

allegat ma jiġux ikkunsidrati. 

 

VIII. KOMUNIKAZZJONI 

Għall-fażijiet kollha tal-proċedura, il-komunikazzjoni tkun bil-posta elettronika lill-UASI 

contractagentselection@oami.europa.eu. Il-ħames lingwi ta’ ħidma tal-UASI (l-Ispanjol, l-Ingliż, il-Franċiż, il-

Ġermaniż u t-Taljan) jintużaw għall-istediniet għat-testijiet ta’ għażla u l-intervisti u għal kwalunkwe 

korrispondenza bejn il-kandidati u l-UASI. 

Matul il-fażi tal-għażla għal reklutaġġ potenzjali (il-kapitolu VI ta’ din is-sejħa għal espressjoni ta’ 

interess), l-UASI jikkuntattja lill-kandidati permezz tal-posta elettronika ddikjarata fil-kont tal-EPSO 
tagħhom. Huwa l-kompitu tal-kandidati li jikkonsultaw l-inbox tal-posta elettronika tagħhom f’intervalli 

regolari biex jiċċekkjaw l-informazzjoni rilevanti għall-applikazzjoni tagħhom. 

 
 

IX. RAĠUNIJIET GĦAL SKWALIFIKA MARBUTA MAL-PROĊESS 
TAL-APPLIKAZZJONI 

 

 

L-EPSO u l-UASI jiżguraw bir-reqqa li jiġi osservat il-prinċipju tat-trattament indaqs. Konsegwentement, 
jekk fi kwalunkwe stadju fil-proċedura l-EPSO jew l-UASI jsibu li inti ħloqt iżjed minn kont wieħed tal-

EPSO, għamilt iżjed minn applikazzjoni waħda għal din il-proċedura ta’ għażla jew li għamilt kwalunkwe 
dikjarazzjoni falza, inti tiġi skwalifikat. 
 

Il-frodi jew l-attentat ta’ frodi jistgħu jwasslu għal penali. Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni li kull persuna 
reklutata mill-istituzzjonijiet/aġenziji għandha turi li hija tal-ogħla integrità possibbli. 
 
 

X. ARRANĠAMENTI SPEĊJALI  
 

(a) Kondizzjoni li kienet teżisti fil-ħin tal-applikazzjoni 

 

1. Jekk għandek diżabilità jew kundizzjoni li tista’ toħloqlok diffikultajiet waqt it-testijiet jew l-
intervista, ittikkja l-kaxxa korrispondenti fuq il-formola tal-applikazzjoni online u indika 

x’arranġamenti tqis li huma meħtieġa biex ikun iżjed faċli għalik tipparteċipa fit-testijiet jew l-
intervista. Inti għandek ukoll tikkwota n-numru ta’ din il-proċedura u n-numru tal-

applikazzjoni tiegħek. 
2. Ibgħat ċertifikat mediku jew ċertifikat li jattesta d-diżabilità tiegħek maħruġ minn korp 

rikonoxxut (liema wieħed ikun xieraq) kemm jista’ jkun malajr wara li tivvalida l-applikazzjoni 

online tiegħek. Dawn id-dokumenti ta’ sostenn jiġu eżaminati sabiex ikunu jistgħu jsiru l-

arranġamenti speċjali adattati għal kull każ sabiex jiġu sodisfatti (kemm jista’ jkun possibbli) it-
talbiet meqjusa li huma raġonevoli. 
It-talbiet u d-dokumenti ta’ sostenn għandhom jintbagħtu 
bil-posta elettronika fuq: contractagentselection@oami.europa.eu 
jew bil-posta lil: 
UASI 

Dipartiment tar-Riżorsi 

(Għażla ta’ aġenti kuntrattwali) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spanja 
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(b) Kondizzjoni li tiżviluppa wara l-applikazzjoni 

1. Jekk kondizzjoni tat-tip deskritt hawn fuq tiżviluppa wara l-iskadenza tal-applikazzjonijiet 
online, inti għandek tinforma lill-UASI kemm jista’ jkun malajr. Jekk jogħġbok iddikjara bil-

miktub x’arranġamenti tqis meħtieġa. 
2. Ibgħat id-dokumenti rilevanti 

Jew bil-posta elettronika fuq: contractagentselection@oami.europa.eu 
jew bil-posta lil: 
UASI 

Dipartiment tar-Riżorsi 

(Għażla ta’ aġenti kuntrattwali) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spanja 

 

 

XI. KIF TAPPLIKA U L-ISKADENZA GĦALL-APPLIKAZZJONIJIET 
 

Inti għandek tapplika online, billi ssegwi l-istruzzjonijiet fuq il-websajt tal-EPSO 
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), u b’mod partikolari fil-manwal tal-applikazzjoni online. 

Inti għandek timla l-formola tal-applikazzjoni bl-Ispanjol, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż jew bit-Taljan. 
 
Inti tista’ tapplika għal grupp ta’ funzjoni wieħed u profil wieħed biss.  
 

Ir-responsabbiltà li timla l-applikazzjoni online qabel l-iskadenza hija kompletament tiegħek. Huwa 
rakkomandat li ma tħallix sal-aħħar minuta biex tapplika, għaliex it-traffiku eċċezzjonali fuq il-web jew 

falliment tekniku jistgħu jfissru li inti jkollok terġa’ tibda l-proċess tal-applikazzjoni online kollu mill-bidu, u 
dan ma jkunx possibbli ladarba tkun għaddiet l-iskadenza. 

Meta tkun ivvalidajt l-applikazzjoni tiegħek, inti ma tkunx tista’ tagħmel iżjed tibdil; id-dejta mdaħħla tiġi 

proċessata mill-ewwel mill-UASI, f’kooperazzjoni mal-EPSO, bil-ħsieb li tiġi organizzata l-proċedura ta’ 
għażla. 

 

SKADENZA GĦALL-APPLIKAZZJONIJIET (inkluż il-validazzjoni): 

8 t’Awwissu 2014 f’12.00pm, ħin ta’ Brussell. 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

