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Sejħa għall-applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’  
Messaġġier/Cleaner  

Data tal-għeluq: 3 ta’ Novembru 2021 

 

 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika qed jilqa’ 
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Messaġġier/Cleaner.  

Il-perjodu tal-ħatra 

 Min jintgħażel għal din il-pożizzjoni jingħata ħatra ta’ sentejn li tista’ 
tiġġedded.  

 Hekk kif jagħlaq sentejn fil-pożizzjoni, min jinħatar isir eliġibbli għal ħatra 
indefinita. 

 L-ewwel sitt xhur tal-ħatra jkunu perjodu ta’ probation. 

Salarju u benefiċċji 

 Il-pożizzjoni għandha salarju ekwivalenti għall-iskala ta’ salarju 18 fis-
servizz tal-gvern, li fl-2021 tibda minn €12,358 fis-sena u tilħaq massimu ta’ 
€13,690.  

 Min jinħatar javvanza sal-massimu tal-iskala ta’ salarju 18 b’żidiet ta’ 
€222 fis-sena u imbagħad jitla’ fl-iskala ta’ salarju 17, dejjem jekk ix-xogħol 
tiegħu jitqies sodisfaċenti. 

 Min jinħatar ikun intitolat għar-rifużjoni ta’ spejjeż tat-telefown ċellulari 
li huwa jeħel minħabba x-xogħol.  

Dmirijiet 

 Min jinħatar f’din il-pożizzjoni jkun mistenni li:  

(a) jnaddaf l-uffiċċju, l-għamara u tagħmir ieħor; 



 

2 

 

(b) ibattal kontenituri tal-iskart u jiddisponi mill-iskart; 

(c) jaqdi qadi tal-uffiċċju u jixtri oġġetti minuri għall-uffiċċju;  

(d) jgħin f’xogħol ta’ manutenzjoni tal-uffiċċju, l-għamara u tagħmir 
ieħor;  

(e) jgħin f’xogħol tal-uffiċċju skont il-bżonn; 

(f) jaġixxi bħala x-xufier tal-Kummissarju skont il-bżonn; 

(g) iwassal impjegati oħra bil-karozza skont il-bżonn;  

(h) jieħu ħsieb il-manutenzjoni u t-tindif tal-karozza tal-Kummissarju u 
kwalunkwe karozza oħra li jista’ jkollu l-uffiċċju; 

(i) jilqa’ persuni li jżuru l-uffiċċju tal-Kummissarju u jidderiġihom 
għand il-Kummissarju jew għand impjegat ieħor skont il-każ.   

Rekwiżiti tal-eliġibbiltà 

 Min japplika għandu: 

(a) jkun kapaċi jifhem u jikkomunika bil-fomm bil-Malti u bl-Ingliż;  

(b) jkun kapaċi jaqra u jikteb;  

(c) jkollu esperjenza relevanti; u  

(d) jkollu livell ta’ kondotta xierqa għall-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-
Istandards fil-Ħajja Pubblika. 

 Kull applikant għandu jipprovdi ċertifikat ta’ kondotta li jkun inħareġ mill-
Pulizija jew awtorità kompetenti oħra, skont il-każ, mhux aktar kmieni minn 
xahar qabel id-data tal-applikazzjoni tiegħu.  

Rekwiżiti speċjali tal-pożizzjoni 

 Bħala kondizzjoni tal-ħatra tiegħu, min jintgħażel għall-pożizzjoni jkun 
obbligat li –  

(a) ma jiħux sehem fi kwalunkwe attività politika; 

(b) joqgħod lura milli jesprimi ruħu fuq affarijiet ta’ politika; 

(c) jevita li jesprimi l-veduti tiegħu pubblikament b’mod li jista’ jitqies 
assoċjat b’mod prominenti ma’ xi partit politiku; u 

(d) ma jkunx jista’ joħroġ jew ifittex li joħroġ bħala kandidat fi 
kwalunkwe elezzjoni. 

 Min jintgħażel ikun mistenni li jieħu ġurament tal-ħatra kif jitlob l-artikolu 
11(6) tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika qabel ma jingħata l-ħatra.  
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Kif għandhom isiru l-applikazzjonijiet  

 Kull applikazzjoni għandha tintbagħat sad-data tal-għeluq li tidher fl-
ewwel paġna ta’ dan id-dokument. L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu bl-
email fuq office@standardscommissioner.com, jew bil-posta jew bl-idejn 
għand l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, 11 Triq San 
Pawl, il-Belt Valletta VLT 1210. 

 Kull applikazzjoni għandha tinkludi curriculum vitae flimkien ma’ kopja 
taċ-ċertifikat ta’ kondotta u ċertifikati oħra bħala evidenza tal-kwalifiċi u l-
esperjenza tal-applikant. Min japplika bl-email jista’ jehmeż dawn iċ-ċertifikati 
mal-email tiegħu bħala dokumenti pdf.  

 L-oriġinal ta’ kull ċertifikat għandu jintwera waqt l-intervista għall-finijiet 
ta’ verifika. Barra minn hekk, jekk jinqala’ l-bżonn l-Uffiċċju tal-Kummissarju 
jista’ jitlob li applikanti jakkwistaw dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent tal-
kwalifiċi tagħhom mingħand l-NCFHE. 

Il-proċess tal-għażla 

 Skont kemm ikun hemm applikanti, il-proċess tal-għażla jista’ jinkludi 
shortlisting. F’dan il-każ ix-shortlisting ikun ibbażat fuq il-kwalifiċi u l-
esperjenza relevanti. Kandidati li ma jiġux shortlisted jiġi informati b’dan.  

 Suġġett għall-possibbiltà li jsir shortlisting, applikanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-eliġibbiltà jiġu evalwati minn bord tal-għażla biex jiġi determinat 
kemm huma adattati għall-pożizzjoni. Aktar tagħrif jingħata qabel isiru l-
intervisti.  

 

Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika  
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