MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTA’ , IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA
POŻIZZJONI TA’ KUNTISTABBLI TA' RISERVA (KONDUTTUR) FIL-KORP TAL-PULIZIJA FIL-MINISTERU
GĦALL-INTERN, IS-SIGURTA', IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA

Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.

1. Il-Kummissarju tal-Pulizija, Ministeru għall-Intern, is-Sigurta', ir-Riformi u Ugwaljanza, jilqa' applikazzjonijiet
għall-pożizzjoni ta' Kuntistabbli ta' Riserva (Konduttur) fil-Ministeru għall-Intern, is-Sigurta', ir-Riformi u
Ugwaljanza.
Tul tal-assignment u kundizzjonijiet

2.1. Il-kandidat magħżul jidħol f'inkarigu ta' sena (1) bħala Kuntistabbli tal-Pulizija ta' Riserva (Konduttur), li jista'
jiġedded għal perjodi oħra jekk ikun qadi dmiru b'mod sodisfaċenti.

2.2. Il-Kummissarju tal-Pulizija jirriserva d-dritt li jittermina l-kuntratt ta' Kuntistabbli ta' Riserva (Konduttur)
mingħajr avviż fuq kawża ġustifikabbli.

2.3. Il-Kuntistabbli ta' Riserva (Konduttur) ikun soġġett għall-istess liġijiet, ordnijiet u regolamenti kif applikabbli
għall-uffiċjali tal-Pulizija. Ikun soġġett ukoll għad-dixxiplina kif ikkontemplat fl-Att dwar il-Pulizija, Kap. 164 talLiġijiet ta' Malta.

2.4. Peress li din hija pożizzjoni de jure temporanja (u għandha tibqa' hekk), il-pożizzjoni ta' Kuntistabbli ta'
Riserva (Konduttur) taqa' taħt ir-regolament 7 (4) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 452.81 intitolat 'Kuntratt ta' Servizz
għal Termini Fissi'.

2.5. Il-Kuntistabbli ta' Riserva (Konduttur) jista' wkoll ikun meħtieġ jagħmel korsijiet qosra inkonnessjoni maddmirijiet tiegħu.

Salarju marbut mal-pozizzjoni
3. Il-Kuntistabbli ta' Riserva (Konduttur) jiġi mħallas sa massimu ta' ħamsa u għoxrin (25) siegħa fil-ġimgħa, birrata ta' €10.99 fis-siegħa, skond Salarju 11 Skala 7.
Dmirijiet
4. Id-dmirijiet għal din il-pożizzjoni ta’ Kuntistabbli ta' Riserva (Konduttur) jinsabu fl-Anness A mehmuż ma’ din iċĊirkolari.

Rekwiżiti tal-Eliġibbilta’
5.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:

i. ċittadini ta’ Malta;
ii. kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u Ingliża;
iii. ikunu servew għall-minimu ta' għaxar (10) snin fil-Korp tal-Pulizija, Forzi Armati ta' Malta jew Korp dixxiplinat
ieħor għal minimu ta' għaxar (10) snin;
iv. ikunu medikament b'saħħithom kemm fiżikament kif ukoll mentalment, sabiex iwettqu d-dmirijiet imsemmija;
v. Applikazzjonijijet minn kandidati li jkollhom fuq il-persuna tagħhom tatwaġġi u/jew body piercing jiġu
kkunsidrati skont il-każ.
5.2. Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li għandhom profiċjenza fil-mużika. L-applikanti għandhom
ikunu ta’ kondotta xierqa għall-post li għalih saret l-applikazzjoni. Fil-każ ta’ applikanti li diġà qegħdin fis-Servizz
Pubbliku ta’ Malta, il-GP 47 għandu jintalab mill-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għallapplikazzjonijiet, mingħand id-Direttur 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 mill-Pulizija 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-applikanti kollha ikunu suġġetti għall-screening matul il-proċess kollu tas-selezzjoni. Jekk ma jintlaħaqx listandard meħtieġ, l-applikanti ikunu ikkunsidrat ineliġibbli.
5.3. Applikanti li jkunu għadhom fis-servizz iridu ikunu irtiraw mill-Forza Dixxiplinarja qabel ma jibdew it-taħriġ. Lapplikanti jridu jipprovdu dokument li jkun irtiraw mill-Forza Dixxiplinarja.
5.4. L-applikanti jridu jkunu eliġibbli f'din il-pożizzjoni, skond 5.1 - 5.3 hawn fuq, mhux biss sal-ħin u d-data talgħeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.
Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni
6.1. Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati/transkrizzjonijiet u/jew
dokumenti, li kopja tagħhom għandha tkun skennjata u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal
(https://recruitment.gov.mt).
6.2. Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.
Proċeduri tal-Għażla
7. IT-TIENI PARTI - INTERVISTA SELETTIVA
7.1. Tinżamm intervista selettiva sabiex tevalwa l-kwalitajiet personali tal-kandidati. Il-marka massima għal dan ilproċess tal-għażla hija ta' 100 punt u l-marka li l-persuna trid iġġib biex tgħaddi hija ta' 50 punt.
7.2. L-applikanti li ma jgħaddux mill-intervista u/jew mit-test jiġu skwalifikati.
7.3. Il-postijiet vakanti jimtlew skont l-ordni tal-mertu tal-intervista. Ir-riżultat jibqa validu għall-perjodu ta' sena
minn meta jiġi ppublikat sabiex jimtlew vakanzi sussegwenti.
Sottomissjoni tal-Applikazzjoni
8.1. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija, Ministeru għallIntern, is-Sigurta', ir-Riformi u Ugwaljanza, permezz tar-Recruitment Portal
biss f’dan lindirizz: https://recruitment.gov.mt. L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li għandu jinkludi
lista tal-kwalifiki tal-applikant).
8.2. L-applikanti imbagħad jiġu mistiedna jattendu fit-Taqsima tar-Riżorsi Umani biex jimlew Additional
Information Sheet, bħala parti mill-proċess tal-applikazzjoni. L-Additional Information Sheet għandha timtela' filpreżenza ta' Uffiċjal mit-Taqsima tar-Riżorsi Umani u/jew uffiċjal ieħor maħtur mill-Kummissarju tal-Pulizija. Dawk
li japplikaw minn barra s-Servizz Pubbliku għandhom jipproduċu Ċertifikat tal-Kondotta 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 il-Ġimgħa 12 ta'

Awwissu, 2022. Minbarra dan l-applikanti għandhom jissotomettu kopji tal-kwalifiki u esperjenza. Żewġ ittri reċenti
tal-passaport huma rikjesti. Kopji skenjati huma aċċettati imma l-oriġinali iridu jiġu presentati għal verifika.
8.3. Ċertifikati oriġinali u/jew testimonjanzi għandhom jerġgħu jiġu prodotti matul l-intervista.
Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra
9. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari għall-:
benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilità;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
il-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
eżami mediku;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati
żamma ta’ dokumenti
jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards flindirizz https://recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf jew jinkisbu mit-Taqsima tarRiżorsi Umani, Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Pjazza San Kalċidonju, Furjana, Malta. Dawn iddispożizzjonijiet ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
Is-sit elettroniku u l-indirizz elettroniku tad-Dipartiment/Diviżjoni/Direttorat huma www.homeaffairs.gov.mt u
hr.police@gov.mt.

