Ministeru għall-Intern, is-Sigurta’, ir-Riformi u lUgwaljanza
Ingaġġ mill-Ġdid ta’ Uffiċjali Pubbliċi Irtirati/ li ser Jirtiraw fuq bażi Part-Time u Ingaġġ
ta’ External Recruits Iritrati/li ser Jirtiraw fuq bażi Part-Time fi ħdan il-Ministeru għallIntern, is-Sigurta, ir-Riformi u l-Ugwaljanza

Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil
Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Intern, Sigurta’, Riformi u Ugwaljanza jilqa’
applikazzjonijiet għall-postijiet speċifikati hawn taħt, mingħand Speċjalisti bil-kwalifiki u
esperjenza xierqa li laħqu l-età tal-irtirar (mhux aktar minn 70 sena) jew li ħa jilħqu l-età talirtirar sal-31 ta’ Diċembru 2022, U li kienu uffiċjali pubbliċi jew irtirati / li ser jirritiraw, jew
individwi irtirati/li ser jirtiraw li qabel ma kinux uffiċjali pubbliċi. Kandidati jrid ikollhom listess rekwiżiti li normalment jintalbu għal tali grad fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta.
Il-postijiet meħtieġa fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, Sigurta’, Riformi u Ugwaljanza, fidDipartiment tal-Pulizija huma hekk kif ġej:

(i)

Konsulent / Resident Specialist fil•
•

Mediċina Ġenerali/ Interna; jew
Family Medicine.

Il-kwalifiki u l-esperjenza li wieħed jgħid li jkollu, għandhom ikunu msaħħa b’ċertifikati u/jew
dokumenti, li kopji tagħhom għandhom ikunu mehmuża mal-applikazzjoni flimkien ma’
Curriculum Vitae, bl-oriġinali li għandhom jiġu ppreżentati għall-verifika meta jintalbu.
Evidenza li jkollhom liċenzja biex jipprattikaw il-professjoni medika f’Malta maħruġa millKunsill Mediku ta’ Malta, flimkien ma’ evidenza ta’ Reġistrazzjoni bħala Speċjalist flispeċjalità rilevanti mill-Kunsill Mediku ta’ Malta li tinħareġ mill-Kunsill Mediku ta’ Malta,
għandha tintbagħat ukoll mal-applikazzjoni.
Persuna magħżula se tiġi ingaġġata fuq bażi Part-Time u tkun meħtieġa li taħdem minimu ta’
20 siegħa fil-ġimgħa. Persuna magħżula tkun impjegata fuq bażi kuntrattwali ta’ sena (1) li
jista’ jiġi mġedded imam li fl-ebda każ ma jista’ jiġi estiż aktar minn perjodu ta’ tnejn u erbgħin
(42) xahar jew minn meta l-impjegat jilħaq l-età ta’ sebgħin (70), skont liema tiġi l-ewwel.
Persuna magħżula titħallas skont ir-regoli u r-regolamenti applikabbli kif stabbiliti millMinisteru għas-Saħħa li jirriflettu l-Ftehim Settorali tal-Klassi Medika. Il-kandidat magħżul
jeħtieġ li jaħdem sa massimu ta’ mitejn (200) siegħa fis-sena biex iwettaq id-dmirijiet.
L-applikanti għandhom ikunu ta’ kondotta xierqa għall-post li għalih saret l-applikazzjoni. Filkaż ta’ applikanti li diġà qegħdin fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, il-GP 47 għandu jintalab millHR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet mingħand idDirettur responsabbli għall-HR fejn l-applikanti jkunu qed iservu, filwaqt li dawk li japplikaw
minn barra s-Servizz Pubbliku għandom jipproduċu Ċertifikat tal-Kondotta maħruġ millPulizija jew awtorità kompetenti oħra mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-

applikazzjoni u jiddikjaraw jekk qatt kinux fis-Servizz tal-Gvern, u jagħtu d-dettalji.

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Diviżjoni tal-People
Management, Ministeru għal-Intern, Sigurta’, Riformi u Ugwaljanza, Triq id-Dejqa, Valletta,
Malta permezz tar-Recruitment Portal biss (https://recruitment.gov.mt). L-applikazzjonijiet
għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li għandu jinkludi lista tal-kwalifiki tal-applikant).
Dawk li japplikaw minn barra s-Servizz Pubbliku għandom jipproduċu Ċertifikat tal-Kondotta
skont kif applikabbli, li tali dokument irid ikun maħruġ mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data
tal-applikazzjoni, f’format PDF, li għandhom jintbagħtu permezz tal-Portal. Id-data tal-għeluq
tal-applikazzjonijiet hija 13:30 hrs (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar it-Tnejn, 4 ta’ Lulju,
2022. Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni.
Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fid-dispożizzjonijiet ġenerali
msemmija hawn isfel.
L-applikanti li għandhom bżonn għajnuna biex jissottomettu applikazzjoni online, għandhom
ifittxu din l-għajnuna mill-HR Unit tad-dipartiment attwali tagħhom, jew mill-HR Unit taddipartiment fejn qed japplikaw. Dawn l-applikanti għandom jiżguraw li l-persuna li tapplika
għan-nom tagħhom, fil-fatt, qed tapplika għall-post battal meħtieġ u tehmeż iddokumentazzjoni korretta.

Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li ma jħallux sal-aħħar tletin (30) minuta biex jissottemettu
l-applikazzjoni tagħhom.
Applikazzjonijiet li jaslu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (i.e. applikazzjonijiet tard) ma jiġux
aċċettati.
Applikanti jingħataw sa żewġ ġranet tax-xogħol (2) wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ ġranet
tax-xogħol (2) mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar; biex jissottomettu dokumenti mhux
korretti jew mhux mimlija kif suppost jew nieqes.
Is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Intern, Sigurta’, Riformi u Ugwaljanza huwa
www.homeaffairs.gov.mt u l-indirizz elettroniku huwa hr.police@gov.mt.

