L-AĠENZIJA EŻEKUTTIVA EWROPEA GĦALL-EDUKAZZJONI U
GĦALL-KULTURA

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA’ INTERESS
EACEA/2021/15/TA2f/AD7/Espert tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni
(ICT) – Amministratur
Proċedura ta’ selezzjoni esterna biex jiġu kostitwiti żewġ listi ta’ riżerva:
1) EACEA/2021/15 a/TA2f/AD7/ICT Espert tal-Analiżi tan-negozju
2) EACEA/2021/15 b/TA2f/AD7/ICT Espert tal-Ġestjoni tad-data
Aġent Temporanju (2f) AD7
Post: Brussell
Impjiegi disponibbli minn: immedjatament
Data ta’ skadenza għall-applikazzjonijiet: 08/10/2021 f’12.00 (nofsinhar), CET
L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura (EACEA) hija Aġenzija Eżekuttiva
b’diversi programmi bbażata fi Brussell.
F’kooperazzjoni ma’ sitt Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, l-EACEA hija
privileġġjata li timmaniġġja l-implimentazzjoni ta’ erbgħa mill-programmi ewlenin ta’
finanzjament tal-Unjoni Ewropea: Erasmus+, Ewropa Kreattiva, il-Programm dwar iċ-Ċittadini, lUgwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri u l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.
Mill-2006, l-EACEA kienet katalist għal proġetti fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, l-isport, ilmedia, il-kultura, is-solidarjetà, iċ-ċittadinanza u l-valuri. F’isem il-Kummissjoni Ewropea, lEACEA taħdem biex trawwem l-innovazzjoni f’dawn l-oqsma, dejjem fi spirtu ta’ kooperazzjoni
transfruntiera u rispett reċiproku.
Bħala organizzazzjoni professjonali moderna, l-EACEA tistinka biex topera fi spirtu ta’ ġustizzja
u trasparenza, biex tħares l-istandards ta’ aċċess u trattament ugwali, u biex tappoġġa l-proġetti li
juru l-Ewropa fl-aqwa tagħha.
Il-ħidma fl-EACEA tfisser li tieħu rwol fil-qalba tal-ġestjoni tal-proġetti Ewropej. B’aktar minn
400 membru tal-persunal u aktar minn 20 nazzjonalità tal-UE, l-EACEA hija post tax-xogħol
dinamiku, miftuħ u internazzjonali, li jinsab fl-aħjar pożizzjoni biex jaqdi liċ-ċittadini tal-Ewropa
u jagħti s-setgħa liċ-ċittadini ta’ għada.
Għal aktar informazzjoni dwar l-Aġenzija, jekk jogħġbok irreferi għas-sit web tagħna:
https://www.eacea.ec.europa.eu
L-għan ta’ din il-proċedura ta’ selezzjoni esterna huwa li jiġu kostitwiti żewġ listi ta’ riżerva, b’sitt
kandidati magħżula mfittxija għal kull qasam:
1. Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi b’enfasi fuq l-ispeċifikazzjoni u l-analiżi tarrekwiżiti tan-negozju (6 kandidati magħżula).
2. Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi b’enfasi fuq il-ġestjoni tad-data, tal-informazzjoni
u tal-għarfien (6 kandidati magħżula).

N.B. Il-kandidati jistgħu japplikaw għal qasam wieħed biss.
I.

DESKRIZZJONI TAL-KOMPITI

Il-kandidat(i) magħżul(a) se jkun(u) responsabbli għall-koordinazzjoni u l-ġestjoni ta’ proġetti u
servizzi tal-IT, u se jirrapporta(w) lil wieħed mill-membri tat-tim ta’ ġestjoni tal-unitajiet ta’
reklutaġġ. Il-kandidat(i) magħżul(a) se jkun(u) responsabbli għall-bdil fl-ambitu, l-ippjanar, leżekuzzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti tal-IT sabiex iżommu mal-iskeda u jibqgħu fi ħdan il-baġit
definit, u se jiġġestixxu r-relazzjoni bejn it-timijiet tekniċi u n-negozju fil-livell tal-proġett. Bħala
esperti tal-ICT, il-kandidat(i) magħżul(a) se jkun(u) mistenni(ja) li:
Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi:











Jiddefinixxi(u), jippjana(w) u jikkoordina(w) l-eżekuzzjoni tal-proġetti billi japplikaw
b’mod effettiv il-proċeduri rilevanti ta’ ġestjoni tal-proġetti u l-Governanza tal-IT talAġenzija;
Jiddefinixxi(u), jistabbilixxi(u) u jikkontribwixxi(u) għat-twassil ta’ servizzi tal-IT bħala
maniġer tas-servizz, maniġer tal-bidla jew espert tas-servizz li japplika l-proċessi ITIL
rilevanti u l-Governanza tal-IT tal-Aġenzija;
Jivvalida(w) il-kwalità tar-riżultati tanġibbli tal-proġett / servizz u jiżgura(w) li l-proċeduri
ta’ aċċettazzjoni jkunu fis-seħħ u jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet kuntrattwali għallaċċettazzjoni u l-ħlas tar-riżultati tanġibbli;
Jimmaniġġja(w) il-kuntratti u r-riżorsi finanzjarji allokati għal proġetti/servizzi billi
jħejji(u) stimi tal-ispejjeż, japplika(w) il-prattiki rakkomandati għall-ġestjoni tal-baġit talAġenzija, jimmonitorja(w) l-infiq u jiżgura(w) akkwist f’waqtu u effettiv tas-servizzi
meħtieġa;
Jikkontribwixx(u) għall-akkwisti bħala parti mit-tħejjija tal-offerta, jaġixxi(u) bħala
membri tal-bordijiet ta’ evalwazzjoni, u jikkontribwixxi(u) għat-tħejjija tal-kuntratti u
għan-negozjar tal-offerti;
Jimmaniġġja(w) l-aspetti tas-sigurtà tal-proġett / servizz f’konformità mal-politika, listandards u l-linji gwida applikabbli għas-sigurtà tal-IT;
Jipprovdi(u) input għat-tħejjija tal-baġit finanzjarju tal-Unità abbażi tal-ħtiġijiet fil-qasam
ta’ responsabbiltà;
Jikkontribwixxi(u) għall-ġestjoni tat-tim, f’kollaborazzjoni mat-tim ta’ ġestjoni tal-Unità;
Iwettaq/Iwettqu kompetenzi oħrajn relatati mal-impjieg.

Il-kandidat għandu jkun lest li jimxi b’mod flessibbli bejn l-assenjamenti tal-proġett u dawk
ibbażati fuq is-servizz, jaħdem b’mod iffukat u jikkoopera bla xkiel ma’ għadd ta’ timijiet tal-IT u
tan-negozju fl-Aġenzija. Għandu jkun kapaċi jittratta diversi assenjamenti u jkun orjentat lejn liskadenza.
1. Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi b’enfasi fuq l-ispeċifikazzjoni u l-analiżi tarrekwiżiti tan-negozju
Minbarra l-ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi, bħala esperti tal-ICT f’dan il-qasam, il-kandidat(i)
magħżul(a) se jkun(u) mistenni(ja) li:



Jikkollabora(w) mal-partijiet ikkonċernati interni u mal-kuntratturi esterni biex
jiddefinixxi(u) r-riżultati tanġibbli tal-proġett/servizz abbażi ta’ rekwiżiti adegwati
mifhuma u definiti;
Jaħdem/Jaħdmu mill-qrib mal-unitajiet operazzjonali biex jifhem/jifhmu l-ħtiġijiet u lproċessi tan-negozju tagħhom, u biex jidentifika(w) opportunitajiet għal titjib taloperazzjonijiet tagħhom permezz tal-użu tal-IT;
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Jikkontribwixxi(u) għad-definizzjoni, il-provvista u l-ġestjoni ta’ soluzzjonijiet tal-IT ta’
kwalità għolja, kosteffiċjenti u effettivi biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tan-negozju;
Jikkontribwixxi(u) għas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju;
Jiżgura(w) il-koerenza tas-soluzzjonijiet proposti u implimentati lokalment max-xenarju
tal-IT korporattiv;
Jixpruna(w) l-innovazzjoni (soluzzjonijiet, teknoloġiji, metodi, għodod).

2. Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi b’enfasi fuq il-ġestjoni tad-data, tal-informazzjoni
u tal-għarfien
Minbarra l-ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi, bħala esperti tal-ICT f’dan il-qasam, il-kandidat(i)
magħżul(a) se jkun(u) mistenni(ja) li:










Imexxi(u) u jirrevedi(u) attivitajiet ta’ mmudellar tad-data, inkluż l-immudellar tad-data
tal-intrapriżi, dizzjunarju tad-data u artefatti relatati mal-arkitettura, jimmaniġġja(w) u
jżomm(u) aġġornat l-inventarju tal-assi tad-data;
Joħloq/Joħolqu disinji arkitettoniċi;
Itejjeb/Itejbu l-mod kif l-Aġenzija tiġbor, tuża, timmaniġġja u tippubblika d-data;
Itejjeb/Itejbu l-kwalità u l-kejl tad-data;
Jiżgura(w) li d-data tkun disponibbli, affidabbli, konsistenti, aċċessibbli, sigura u f’waqtha
biex tappoġġa l-missjoni u l-attivitajiet tal-Aġenzija;
Jiddefinixxi(u) u jħaddem/jħaddmu l-governanza tad-data u l-politiki dwar il-kwalità taddata;
Jaħdem/Jaħdmu ma’ fornituri interni u esterni ta’ soluzzjonijiet (fornituri ta’ servizzi u ddipartimenti tal-IT tal-Kummissjoni Ewropea) biex ifassal/ifasslu, jimplimenta(w) u
jappoġġa(w) il-fluss tax-xogħol minn tarf sa tarf u s-soluzzjonijiet tad-data;
Jifhem/Jifhmu u japplika(w) l-immudellar dimensjonali;
Isegwi(u) l-iżviluppi teknoloġiċi u japplika(w) soluzzjonijiet innovattivi għall-ħtiġijiet
attwali tan-negozju.

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ

II.

Il-kandidati se jiġu kkunsidrati għall-fażi tas-selezzjoni abbażi tal-kriterji formali li ġejjin li
għandhom jiġu ssodisfati sal-iskadenza għall-applikazzjonijiet:
A.

Kundizzjonijiet ġenerali:

 Ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
 Igawdu mid-drittijiet kollha bħala ċittadini;
 Ikunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost mil-liġijiet applikabbli dwar is-servizz militari;
 Jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-karattru għad-dmirijiet involuti1;
 Ikunu fiżikament b’saħħithom biex iwettqu d-dmirijiet marbuta mal-kariga;
 Ikollhom għarfien dettaljat ta’ waħda mil-lingwi tal-Unjoni Ewropea u għarfien sodisfaċenti ta’
lingwa oħra tal-Unjoni Ewropea, sal-punt meħtieġ biex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet
tagħhom;

Qabel il-ħatra, il-kandidati li jintgħażlu jiġu mitluba jagħtu ċertifikat tal-kondotta li jindika li huma ma jkollhomx rekord
kiminali.
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Għalhekk, il-kandidati għandu jkollhom għarfien ta’ mill-inqas żewġ lingwi uffiċjali tal-UE:
waħda fil-livell minimu ta’ C1 (għarfien dettaljat) u l-oħra fil-livell minimu ta’ B2 (għarfien
sodisfaċenti). Jekk jogħġbok innota li l-livelli minimi meħtieġa hawn fuq għandhom japplikaw
għal kull ħila lingwistika (taħdit, kitba, qari u smigħ) kif mitluba fil-formola tal-applikazzjoni.
Dawn il-kapaċitajiet jirriflettu dawk tal-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi
(https://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr).
F’dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni, se nirreferu għal-lingwi bħala:
• Lingwa 1: il-lingwa ttestjata matul l-intervista.
• Lingwa 2: il-lingwa użata għas-selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki (Talent Screener), it-test
bil-miktub, l-intervista u għall-komunikazzjoni bejn l-EACEA u l-kandidati li ssottomettew
applikazzjoni valida. Lingwa 1 tista’ tkun kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE
iżda għandha tkun differenti minn Lingwa 2. Lingwa 2 għandha tkun l-Ingliż jew il-Franċiż. Flinteress tas-servizz, il-kandidati li jirnexxu li jiġu reklutati għal dawn l-oqsma partikolari huma
meħtieġa li jkollhom għarfien sodisfaċenti (livell minimu B2) tal-Ingliż jew tal-Franċiż. Filwaqt
li l-għarfien ta’ lingwi addizzjonali jista’ jkun ta’ vantaġġ, il-kandidati li jirnexxu se jużaw
prinċipalment l-Ingliż jew il-Franċiż għall-ħidma tagħhom (il-komunikazzjoni interna jew ilkomunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati esterni, l-abbozzar tal-ispeċifikazzjonijiet u rrapporti, l-analiżi ta’ prodotti u ambjenti tal-IT). Għalhekk, l-għarfien sodisfaċenti ta’ waħda
minn dawn il-lingwi huwa essenzjali. L-Ingliż jintuża ħafna fil-laqgħat u għall-komunikazzjoni
ma’ servizzi oħrajn fl-Aġenzija u mal-partijiet ikkonċernati esterni. B’mod aktar ġenerali, lIngliż huwa l-lingwa użata b’mod komuni fid-dinja tal-IT u fil-fora u l-organizzazzjonijiet
internazzjonali kollha. Barra minn hekk, l-attivitajiet ta’ tagħlim u żvilupp fl-oqsma tal-IT
koperti minn dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni huma disponibbli biss bl-Ingliż (speċjalment għassigurtà tal-IT). L-għarfien tal-Franċiż huwa rilevanti għal finijiet ta’ komunikazzjoni interna.
Barra minn hekk, l-użu ta’ Lingwa 2 għat-Talent Screener huwa ġġustifikat ukoll minħabba li
din tal-aħħar hija soġġetta għal valutazzjoni komparattiva mill-Bord tas-Selezzjoni; jintuża
bħala dokument ta’ referenza mill-Bord tas-Selezzjoni matul l-intervista u jintuża għal finijiet
ta’ reklutaġġ jekk kandidat jintgħażel. Huwa għalhekk fl-interess tas-servizz u tal-kandidati li tTalent Screener jimtela b’Lingwa 2.
B.

Kundizzjonijiet speċifiċi:
a) Kwalifiki

 Livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji mitmuma ċċertifikati b’diploma
meta l-perjodu normali tal-edukazzjoni universitarja jkun ta’ 4 snin jew aktar. Id-diploma
għandha tkun f’wieħed mill-oqsma li ġejjin: l-informatika; ix-xjenza tal-kompjuter; l-arkitettura
tal-informazzjoni; l-istatistika; ix-xjenza tad-data; l-inġinerija; l-inġinerija imprenditorjali ; ilmatematika;
JEW
 Livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji mitmuma ta’ 3 snin iċċertifikakti
b’diploma f’wieħed mill-oqsma li ġejjin: l-informatika; ix-xjenza tal-kompjuter; l-arkitettura
tal-informazzjoni; l-istatistika; ix-xjenza tad-data; l-inġinerija; l-inġinerija imprenditorjali; ilmatematika; u esperjenza professjonali xierqa ta’ mill-inqas sena2.

Se jiġu kkunsidrati biss titli ta’ studju li jkunu ngħataw fl-Istati Membri tal-UE (jew li jkollhom iċ-ċertifikat ta’
ekwivalenza maħruġ mill-awtoritajiet kwalifikati tal-Istati Membri).
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b) Esperjenza professjonali
Mill-inqas 6 snin ta’ esperjenza professjonali fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni,
li minnhom minimu ta’ 3 snin ikunu fil-qasam magħżul. L-esperjenza professjonali għandha
tinkiseb wara li jintlaħqu r-rekwiżiti minimi ddikjarati fit-Taqsima II B.a) “Kwalifiki”.

PROĊEDURA TAL-APPLIKAZZJONI

III.

Il-kandidati huma mistiedna japplikaw bl-Ingliż sabiex jiffaċilitaw il-proċess tas-selezzjoni.
N.B. Il-kandidati jistgħu japplikaw għal qasam wieħed biss. Jekk jogħġbok indika rreferenza eżatta fl-applikazzjoni tiegħek.
Il-kandidati għandhom jissottomettu:




curriculum vitae dettaljat aġġornat, fil-format tas-CV Europass3.
ittra ta’ motivazzjoni, li tinkludi l-opinjonijiet tagħhom dwar il-pożizzjoni proposta
(massimu ta’ żewġ paġni).
il-formola tat-Talent Screener mimlija kif suppost

NB: In-nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-rekwiżit iwassal għal skwalifika.
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu biss bl-email fuq l-indirizz elettroniku funzjonali:
EACEA-HR-SELECTION@ec.europa.eu
Data tal-għeluq: L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu mhux aktar tard mill-08/10/2021
f’12:00 (nofsinhar), CET (jekk jogħġbok iċċekkja ż-żoni orarji).
L-applikanti huma rakkomandati ħafna biex ma jistennewx sal-aħħar minuta sabiex jissottomettu
l-applikazzjoni tagħhom billi traffiku qawwi fuq l-internet jew kwistjonijiet tekniċi oħra jistgħu
jwasslu għal diffikultajiet fis-sottomissjoni. L-Aġenzija ma tistax tinżamm responsabbli għal dawn
id-diffikultajiet u mhix se tikkunsidra l-applikazzjonijiet li jiġu sottomessi wara l-iskadenza jew li
ma jkunux kompleti.
Dokumenti ta’ sostenn li juru evidenza tal-informazzjoni li tingħata fl-applikazzjoni se jintalbu fi
stadju aktar tard. L-ebda dokument mhu se jintabgħat lura lill-kandidati. Jekk, f’xi stadju filproċedura, jiġi stabbilit li l-informazzjoni f’applikazzjoni tkun ġiet iffalsifikata konxjament, ilkandidat se jiġi skwalifikat mill-proċess tas-selezzjoni.

IV.

BORD TAS-SELEZZJONI

Se jinħatar Bord tas-Selezzjoni mid-Direttur tal-EACEA u se jkun magħmul minn tal-inqas tliet
membri, inkluż membru maħtur mill-Kumitat tal-Persunal tal-Aġenzija.
Il-ħidma u d-deliberazzjonijiet tal-Bord tas-Selezzjoni huma kunfidenzjali. Il-kandidati taħt l-ebda
ċirkostanza m’għandhom javviċinaw lill-Bord tas-Selezzjoni huma stess, b’mod dirett jew indirett,

3

Il-format tas-CV tal-UE huwa disponibbli fuq: http://europa.eu/europass
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dwar dan ir-reklutaġġ. L-awtorità awtorizzata biex tikkonkludi kuntratti ta’ impjieg tirriżerva ddritt li tiskwalifika lil kwalunkwe kandidat li jinjora dawn l-istruzzjonijiet.

V.

PROĊEDURA TA’ SELEZZJONI

1. Verifika tal-eleġibbiltà
Ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà stabbiliti fit-Taqsima II “Kriterji ta’ eliġibbiltà” se jiġu vverifikati maddata pprovduta fl-applikazzjonijiet tal-kandidati. L-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti
ta’ impjieg se tivverifika jekk tissodisfax il-kundizzjonijiet ġenerali tal-eliġibbiltà skont il-punt
II.A filwaqt li l-Bord tas-Selezzjoni se jivverifika l-konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi taleliġibbiltà skont il-punt II.B “Kundizzjonijiet speċifiċi: Kwalifiki u Esperjenza Professjonali”.
2. Selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki
Is-selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki ssir biss għall-kandidati eliġibbli magħżula kif deskritt hawn
fuq, bl-użu tal-informazzjoni pprovduta mill-kandidati fil-formola “Talent Screener”. Għal kull
qasam, il-Bord tas-Selezzjoni se jassenja piż lil kull kriterju ta’ selezzjoni li jirrifletti l-importanza
relattiva tiegħu (1 sa 3) u kull tweġiba tal-kandidat se tingħata bejn 0 u 4 punti. Il-Bord tasSelezzjoni mbagħad se jimmultiplika l-punti bil-ponderazzjoni għal kull kriterju u jżidhom sabiex
jidentifika dawk li l-profili tagħhom jaqblu l-aktar mad-dmirijiet li għandhom jitwettqu.
Jekk jogħġbok ara l-Anness I għal-lista ta’ kriterji għal kull qasam.
Huma biss il-kandidati bl-ogħla marki globali fis-selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki li se jgħaddu
għall-istadju li jmiss tal-proċedura.
3. Test bil-miktub
Se jiġu mistiedna massimu ta’ ħames darbiet tal-għadd tal-kandidati magħżula mfittxija4 għal kull
qasam biex jagħmlu t-test bil-miktub. Jekk inti ġibt waħda mill-ogħla marki totali fis-selezzjoni
bbażata fuq il-kwalifiki, tiġi mistieden għat-test bil-miktub.
It-test bil-miktub, li jsir bl-Ingliż jew bil-Franċiż (lingwa 2), se jkollu l-għan li jivvaluta lkapaċitajiet ta’ abbozzar tal-kandidati, l-għarfien speċifiku relatat mal-profil, l-analiżi u ssoluzzjoni tal-problemi, u l-kapaċitajiet li jitwasslu l-kwalità u r-riżultati. It-test bil-miktub se jiġi
mmarkat minn 50 marka bi 30 marka bħala l-marka minima biex tgħaddi.
4. Intervista
Għall-intervista se jiġu mistiedna massimu ta’ 15-il kandidat li jirnexxu mfittxija għal kull qasam5,
li jkollhom l-aħjar punteġġ wara t-test bil-miktub.
L-intervista se tivvaluta l-adegwatezza tal-kandidati biex iwettqu d-dmirijiet deskritti fil-punt I ta’
dan l-avviż, l-għarfien u l-isfond professjonali tagħhom, l-għarfien speċifiku tagħhom relatat malprofil, il-potenzjal tagħhom li jagħmlu progress fil-funzjoni li għandha timtela u funzjonijiet oħra
fil-futur, il-motivazzjoni tagħhom, il-livell ta’ lingwi tagħhom u l-għarfien tagħhom dwar l-Unjoni
Ewropea.
Meta għadd ta’ kandidati jkunu kisbu l-istess marka għall-aħħar post disponibbli, dawn kollha se jiġu mistiedna għattest bil-miktub.
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Meta għadd ta’ kandidati jkunu kisbu l-istess marka għall-aħħar post disponibbli, dawn kollha se jiġu mistiedna għallintervista.
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L-intervista se tiġi mmarkata minn 50 marka bi 30 marka bħala l-marka minima biex tgħaddi.
L-intervista se ssir bl-Ingliż jew bil-Franċiż (lingwa 2). Xi mistoqsijiet se jsiru bil-lingwa 1. Illingwi l-oħra indikati mill-kandidati fl-applikazzjoni tagħhom jistgħu jiġu ttestjati wkoll matul lintervista.
N.B. it-test bil-miktub u l-intervista jistgħu jiġu organizzati fi Brussell jew mill-bogħod, skont issitwazzjoni tal-COVID-19. Il-kandidati se jingħataw struzzjonijiet skont dan.
Il-kandidati se jingħataw id-dettalji tekniċi dwar it-test bil-miktub u l-intervista fi stadju aktar tard.
5. Listi ta’ riżerva
Wara li jivverifika d-dokumenti ta’ sostenn tal-kandidati, il-Bord tas-Selezzjoni se jfassal lista ta’
riżerva għal kull qasam, magħmula mill-kandidati eliġibbli li jkunu kisbu l-ogħla marki globali
wara l-intervista, sakemm jintlaħaq l-għadd ta’ kandidati magħżula mfittxija6. L-ismijiet se jiġu
elenkati f’ordni alfabetika.
L-inklużjoni tal-kandidati fil-lista ta’ riżerva ma tiggarantixxix ir-reklutaġġ. Ir-reklutaġġ se jkun
ibbażat fuq id-disponibbiltà tal-karigi u l-baġit. Il-lista ta’ riżerva se tkun valida sal-31/12/2023. LEACEA tista’ tiddeċiedi li testendi l-validità tal-lista.

VI.

INGAĠĠ U KUNDIZZJONIJIET TAL-IMPJIEG

Il-kandidat magħżul7 jiġi impjegat bħala Aġent Temporanju f’konformitàma mal-Artikolu 2(f) talKondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) bħala
amministratur fil-grad AD7. Il-kuntratt ta’ impjieg huwa konkluż għal perjodu determinat ta’
sentejn. Dan il-kuntratt jista’ jiġġedded għal sena oħra. Kull tiġdid sussegwenti se jkun għal perjodu
indefinit.
Is-salarju bażiku fix-xahar għal Aġent Temporanju AD7 (stadju 1) huwa ta’ EUR 6.294,84.
Minbarra s-salarju bażiku, il-membri tal-persunal jistgħu jkunu intitolati għal diversi benefiċċji,
b’mod partikolari benefiċċju tal-unità domestika, benefiċċju tal-espatrijazzjoni (16 % tas-salarju
bażiku), benefiċċju tat-tfal dipendenti u benefiċċju tal-edukazzjoni. Is-salarju huwa soġġett għal
taxxa tal-Komunità mnaqqsa f’ras il-għajn u l-membri tal-persunal huma eżenti mit-taxxa
nazzjonali.
Il-post tal-impjieg huwa Brussell, il-Belġju, fejn l-Aġenzija għandha s-sede tagħha.
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti tal-Persunal.

6

Jekk, għall-aħħar post, għadd ta’ kandidati jkunu kisbu l-istess marka, dawn kollha se jiġu ammessi fil-lista.

Qabel il-ħatra, il-kandidati li jintgħażlu għandhom jgħaddu minn eżami mediku mis-servizzi mediċi tal-Kummissjoni
sabiex jiġu vverifikati jekk huma jissodisfawx il-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 12 (d) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg
applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.
7
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VII.

INFORMAZZJONI GĦALL-KANDIDATI

Se tintbagħat konferma tar-riċevuta lill-kandidati kollha permezz ta’ email biex tikkonferma lwasla tal-applikazzjoni tagħhom.
Il-kandidati kollha se jiġu infurmati fi żmien xieraq dwar l-ipproċessar tal-applikazzjoni tagħhom,
u dwar jekk humiex mistiedna għall-proċedura ta’ selezzjoni kif deskritt hawn fuq jew le. Dawn innotifiki se jintbagħtu jew bl-email jew f’Ares.
Il-kandidati jistgħu jitolbu kjarifiki dwar l-ipproċessar tal-applikazzjoni tagħhom billi jibagħtu
email u jikkwotaw ir-referenza tas-selezzjoni kkonċernata fl-indirizz li ġej:
EACEA-HR-SELECTION@ec.europa.eu

VIII.

TALBA GĦAL RIEŻAMI

Il-kandidati li jħossu li sar żball fil-valutazzjoni tal-profil tagħhom jistgħu jitolbu li dan jiġi vvalutat
mill-ġdid billi jibagħtu, fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mid-data fuq l-email/nota li tinnotifika ċċaħda tal-applikazzjoni tagħhom, talba għal rieżami, u jikkwotaw in-numru tal-proċedura ta’
selezzjoni kkonċernata lill-Bord tas-Selezzjoni fuq l-indirizz li ġej: EACEA-HRSELECTION@ec.europa.eu
Il-Bord tas-Selezzjoni se jikkunsidra l-applikazzjoni mill-ġdid u jinnotifika lill-kandidat biddeċiżjoni tiegħu fi żmien 15-il jum tax-xogħol minn meta jirċievi l-ittra.
• Ilment abbażi tal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea (SR)
Il-kandidati jistgħu jissottomettu lment abbażi tal-Artikolu 90(2) tal-SR, li għandu jintbagħat għallattenzjoni tad-Direttur tal-EACEA, Roberto CARLINI, permezz ta’ email fuq
EACEA-HR-SELECTION@ec.europa.eu.
Il-limitu ta’ żmien stabbilit għal din it-tip ta’ proċedura huwa ta’ 3 xhur li jibdew mid-data tannotifika tal-azzjoni li taffettwa b’mod negattiv lill-ilmentatur.
• Appell ġudizzjarju
Il-kandidati jistgħu jissottomettu appell ġudizzjarju abbażi tal-Artikolu 270 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal. Għal dettalji dwar
kif tissottometti appell ġudizzjarju u kif tiddetermina l-iskadenzi, jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit
web tal-Qorti Ġenerali (https://curia.europa.eu).
• Ilment lill-Ombudsman Ewropew
Il-kandidati, bħaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, jistgħu jressqu lment quddiem l-Ombudsman
Ewropew. Qabel tissottometti lment lill-Ombudsman, l-ewwel għandek tagħmel l-approċċi
amministrattivi xierqa lill-istituzzjonijiet u l-korpi kkonċernati (ara hawn fuq). Li tagħmel ilment
lill-Ombudsman ma jestendix l-iskadenzi għall-preżentazzjoni ta’ lmenti amministrattivi jew appell
ġudizzjarju.
8

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tal-Ombudsman Ewropew
(http://www.ombudsman.europa.eu)
Protezzjoni tad-data
L-Aġenzija se tiżgura li d-data personali tal-kandidati tiġi pproċessata f’konformità marRegolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar ilprotezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet,
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data8, u li jħassar irRegolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE Test b’referenza għaż-ŻEE. LIstqarrija ta’ Privatezza tinstab fis-sit web tal-Aġenzija inklużi dettalji dwar id-dritt ta’ aċċess u
rettifika ta’ data personali.
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EACEA/2021/15/TA2f/AD7/Espert tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni
(ICT) – Amministratur
Anness I - Kriterji ta’ selezzjoni
Il-Bord tas-Selezzjoni jikkunsidra l-kriterji li ġejjin għas-selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki:
A. Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi b’enfasi fuq l-ispeċifikazzjoni u l-analiżi tarrekwiżiti tan-negozju
1. Kapaċitajiet analitiċi eċċellenti, murija fil-kuntest tal-proċessi tan-negozju u l-analiżi u lispeċifikazzjoni tar-rekwiżiti tan-negozju.
2. Kwalifika professjonali fil-ġestjoni tal-proġetti murija permezz ta’ akkreditazzjoni /
ċertifikazzjoni / taħriġ formali (eż. PM2, Prince2, PMI).
3. Kwalifika professjonali fil-ġestjoni tas-servizzi murija permezz ta’ akkreditazzjoni /
ċertifikazzjoni / taħriġ formali (eż. ITIL, Cobit).
4. Ċertifikazzjoni, studji u/jew taħriġ addizzjonali rilevanti għall-kompiti elenkati fiddeskrizzjoni tal-impjieg.
5. Esperjenza professjonali fil-ġestjoni ta’ proġetti kumplessi.
6. Kwalitajiet ta’ tmexxija tajba, li jinkludu l-kapaċità li jispiraw lill-kollegi, jistimulaw ideat
kreattivi, jinkoraġġixxu lin-nies, jistabbilixxu objettivi u jagħtu feedback kostruttiv.
7. Esperjenza ta’ xogħol miksuba f’ambjent internazzjonali u multikulturali.
B. Ġestjoni tal-proġetti u tas-servizzi b’enfasi fuq il-ġestjoni tad-data, tal-informazzjoni
u tal-għarfien
1. Kapaċitajiet analitiċi eċċellenti, murija fil-kuntest tal-analiżi tad-data.
2. Kwalifika professjonali fil-ġestjoni tal-proġetti murija permezz ta’ akkreditazzjoni /
ċertifikazzjoni / taħriġ formali (eż. PM2, Prince2, PMI).
3. Kwalifika professjonali fil-ġestjoni tas-servizzi murija permezz ta’ akkreditazzjoni /
ċertifikazzjoni / taħriġ formali (eż. ITIL, Cobit).
4. Kwalifika professjonali fil-ġestjoni tad-data murija permezz ta’ akkreditazzjoni /
ċertifikazzjoni / taħriġ formali (eż. CDMP, Professjonist tal-Ġestjoni tad-Data
Ċċertifikata).
5. Ċertifikazzjoni, studji u/jew taħriġ addizzjonali rilevanti għall-kompiti elenkati fiddeskrizzjoni tal-impjieg.
6. Esperjenza professjonali bit-teknoloġiji tad-data bħall-ġestjoni tad-data prinċipali (MDG),
l-intelligence tan-negozju, l-estrazzjoni tad-data, il-virtwalizzazzjoni tad-data, id-dashboarding u għodod relatati.
7. Kwalitajiet ta’ tmexxija tajba, li jinkludu l-kapaċità li jispiraw lill-kollegi, jistimulaw ideat
kreattivi, jinkoraġġixxu lin-nies, jistabbilixxu objettivi u jagħtu feedback kostruttiv.
9. Esperjenza ta’ xogħol miksuba f’ambjent internazzjonali u multikulturali.
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