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Qed jintlaqgħu applikazzjonijiet għall-istabbiliment ta’ lista ta’ riserva ta’ uffiċjali ta’
appoġġ f’erba’ (4) profili differenti. Il-kandidati jistgħu japplikaw għal aktar minn
profil wieħed.
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ta’
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għall- 26/08/2016 f’nofsinhar, ħin ta’ Riga
applikazzjoni
L-Uffiċċju tal-BEREC
L-Uffiċċju tal-BEREC ġie stabbilit sabiex jipprovdi appoġġ amministrattiv u professjonali
lill-BEREC, il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. L-Uffiċċju talBEREC jinsab f’Riga, il-Latvja.
L-Uffiċċju tal-BEREC huwa korp tal-Unjoni Ewropea (UE) ġestit minn Maniġer
Amministrattiv taħt is-sorveljanza ta’ Kumitat ta’ Tmexxija magħmul mill-kapijiet tat28 awtorità regolatorja nazzjonali (ARNs) tal-UE responsabbli għall-monitoraġġ tas-swieq
tat-telekomunikazzjoni, kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea.
L-Uffiċċju tal-BEREC huwa responsabbli, b’mod partikolari, għall-ġbir ta’ informazzjoni
mill-ARNs u għall-iskambju u għall-komunikazzjoni ta’ informazzjoni relatata mar-rwol u
mal-kompiti tal-BEREC, għat-tixrid tal-aħjar prattiki regolatorji fost l-ARNs, jassisti lillPresident tal-Bord tar-Regolaturi tal-BEREC fit-tħejjija tal-ħidma tiegħu/tagħha, u għattwaqqif ta’ gruppi ta’ ħidma ta’ esperti u jipprovdilhom l-appoġġ.
Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-Kondizzjonijiet talimpjieg applikabbli għall-aġenti l-oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli adottati b’mod
konġunt mill-istituzzjonijiet tal-UE għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dawn ir-Regoli talPersunal u l-Kundizzjonijiet tal-impjieg japplikaw għall-persunal tal-Uffiċċju.
L-Uffiċċju tal-BEREC huwa
Aġenzija tal-UE

Għal iktar tagħrif jekk jogħġbok, żur is-sit web tal-BEREC: www.berec.europa.eu.
Il-karigi
L-uffiċjali ta’ appoġġ se jkunu responsabbli, fost oħrajn, għall-kompiti li ġejjin:
Profil 1: Uffiċjal ta’ appoġġ fil-qasam tal-IT
-

-

-

-

Jiżviluppa u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-politiki u tal-pjanijiet ta’ sigurtà tal-IT,
fosthom il-politiki dwar is-sigurtà tas-sistemi;
Jiżviluppa speċifikazzjonijiet tekniċi għall-għoti ta’ servizzi ta’ informazzjoni u ta’
komunikazzjoni lill-Uffiċċju tal-BEREC, jissorvelja l-provvista ta’ servizzi u
jimmaniġġja l-aspetti tekniċi tar-relazzjonijiet kuntrattwali mal-fornituri tas-servizzi;
Jikkontribwixxi għat-tixrid tal-politika dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni
billi jipproponi programmi speċifiċi ta’ tqajjim ta' sensibilizzazzjoni u ta’ taħriġ;
Jiżgura li jinżamm inventarju tas-sistemi kollha ta’ informazzjoni u li dan jiġi
aġġornat, b'deskrizzjoni tal-ħtiġijiet u r-rekwiżiti dwar is-sigurtà;
Jipprovdi pariri u jħejji rapporti dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ sistemi ta’
informazzjoni;
Jiżgura li l-fornituri ta’ servizzi u ta’ sistemi tal-IT jistabbilixxu l-infrastrutturi ta’
informazzjoni u l-miżuri dwar is-sigurtà tas-sistemi meħtieġa skont il-pjanijiet ta’
sigurtà.
Jipproduċi dokumentazzjoni teknika, ta’ ġestjoni u orjentata lejn l-utenti;
Jimmonitorja l-konformità tas-sistemi u tan-networks tal-kompjuter ma’ rekwiżiti
tekniċi u ta’ sigurtà;
Jipparteċipa fil-ġestjoni ta’ inċidenti ta’ sigurtà;
Jiddefinixxi, iħejji, jiddistribwixxi u jappoġġja soluzzjonijiet tal-IT;
Jiżgura li fuq il-post ikun hemm appoġġ tal-ewwel linja għall-utenti finali fir-rigward
tal-IT għall-persunal tal-Uffiċċju tal-BEREC, fosthom lill-maniġers tal-kontenut ta’
applikazzjonijiet ibbażati fuq l-internet tal-BEREC;
Jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda fl-Uffiċċju tal-BEREC;
Jidentifika riskji relatati mat-teknoloġija tal-informatika u tal-komunikazzjoni u
jiżviluppa miżuri adegwati ta’ mitigazzjoni;
Jiġġestixxi u jimmonitorja l-baġits għal proġetti assenjati u jiżgura lamministrazzjoni ta’ rutina tar-riżorsi finanzjarji allokati;
Jikkollabora mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data dwar kwistjonijiet ta’ protezzjoni
tad-data fil-qasam prinċipali ta’ responsabbiltà;
Fl-interess tas-servizz, id-detentur tal-impjieg jista’ jiġi assenjat dmirijiet oħra kif
ikun xieraq.

Profil 2: Uffiċjal ta’ appoġġ fil-qasam tal-Finanzi/Amministrazzjoni
-

-

Jiżgura r-rilevanza, il-kwalità, il-kompletezza u l-konformità tad-data meħtieġa
għall-eżekuzzjoni ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji;
Jikkontribwixxi għall-ħolqien u għall-ipproċessar ta’ impenji baġitarji, ta’ ordnijiet ta’
akkwist, ta’ pagamenti (inklużi missjonijiet tal-persunal u r-rimborżi ta’ partijiet
terzi), ta’ formoli ta’ identifikazzjoni finanzjarja u ta’ formoli ta’ entità ġuridika skont
ir-regoli finanzjarji tal-Aġenzija u l-ħtiġijiet tal-Unità;
Jiġbor, jorganizza u jippreżenta data kwantitattiva u finanzjarja;
Joħloq impenji u jħejji ħlasijiet filwaqt li jiżgura konformità kuntrattwali, finanzjarja
u proċedurali;
Ikollu rwol fiċ-ċirkwit finanzjarju tal-Aġenzija; idaħħal data finanzjarja fis-sistema
ta’ kontabbiltà; jirreġistra fatturi u partijiet terzi; isegwi tranżazzjonijiet finanzjarji;
Iħejji rapporti finanzjarji perjodiċi u dokumenti finanzjarji oħra skont ir-regolamenti
finanzjarji u r-regoli ta’ implimentazzjoni tal-Uffiċċju;
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-

-

Jimmonitorja l-aċċess għad-dokumenti marbuta mar-riżorsi umani (reklutaġġ, liv,
talbiet għal taħriġ, eċċ.);
Iżomm il-fajls dwar is-selezzjoni u r-reklutaġġ f’konformità mar-regoli eżistenti u
jiżgura segwitu xieraq ta’ dokumentazzjoni għall-awditjar;
Jipprovdi appoġġ amministrattiv għall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar is-Sede1;
Jappoġġja l-amministrazzjoni tas-salarji;
Jassisti lill-ġerarkija fl-iżvilupp ta’ linji gwida u manwali interni, fit-trawwim tal-użu
ta’ għodod xierqa, u fl-għoti ta’ taħriġ intern;
Jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ standards ta’ kontroll intern u proċeduri ta’
ġestjoni tar-riskji;
Jiġġestixxi u jorganizza kuntratti u dokumenti oħra; iżomm il-pjan tal-fajling u l-lista
tal-fajls tal-BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC aġġornati u jiffajlja d-dokumenti skont
il-proċeduri ta’ fajling.
Fl-interess tas-servizz, id-detentur tal-impjieg jista’ jiġi assenjat dmirijiet oħra kif
ikun xieraq.

Profil 3: Uffiċjal ta’ appoġġ fil-qasam Legali/Amministrattiv
-

-

1

Joħloq, jaġġorna u jsegwi l-pjan ta’ akkwist tal-Uffiċċju tal-BEREC; jipprovdi
rapporti regolari dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ akkwist;
Jassisti fit-tħejjija u fis-segwitu tal-proċeduri ta’ akkwist;
Iħejji d-dokumenti relatati mal-akkwist (eż. avviżi ta’ informazzjoni minn qabel,
avviżi dwar kuntratti, sejħiet għal espressjoni ta’ interess, avviżi dwar l-għoti ta’
kuntratti, eċċ.) għall-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u/jew fis-sit web talBEREC;
Jaġġorna mudelli tal-akkwist u tal-kuntratti;
Iħejji kuntratti u emendi kuntrattwali u jassisti fil-ġestjoni tal-kuntratti;
Jassisti fi kwistjonijiet legali u jipprovdi aċċess għad-dokumenti;
Jikkontribwixxi għall-produzzjoni ta’ pjanijiet u ta’ rapporti;
Iħejji tweġibiet għal mistoqsijiet legali, jabbozza analiżi legali u jipprovdi pariri
legali;
Jindirizza kwistjonijiet legali billi jipprovdi pariri legali, informazzjoni u assistenza;
Isegwi talbiet għal aċċess għal informazzjoni u jipprovdi pariri lill-awturi taddokumenti;
Jabbozza politiki dwar il-protezzjoni tad-data meta jkun meħtieġ u jassisti flimplimentazzjoni tagħhom;
Jipprovdi appoġġ fil-qasam tar-Riżorsi Umani b'implikazzjonijiet legali u/jew ta’
protezzjoni tad-data;
Jimmaniġġja l-fajls fil-qasam prinċipali ta’ responsabbiltà (akkwist, ġestjoni talkuntratti, protezzjoni tad-dejta, kwistjonijiet legali u aċċess għad-dokumenti);
Jipprovdi kompiti oħra ta’ appoġġ amministrattiv ġenerali jekk ikun meħtieġ;
Ikollu rwol fiċ-ċirkwit finanzjarju tal-Aġenzija;
Fl-interess tas-servizz, id-detentur tal-impjieg jista’ jiġi assenjat dmirijiet oħra kif
ikun xieraq.

http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/others/1032seat-agreement-between-the-berec-office-and-the-government-of-the-republic-of-latvia
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Profil 4: Uffiċjal ta’ appoġġ fil-qasam tal-Baġit/Finanzi
-

-

-

Iħejji/jaġġorna l-abbozzi ta’ deċiżjonijiet dwar l-istabbiliment/l-emendar tal-baġit, u
dwar ir-regoli u l-avviżi finanzjarji interni, inkluż dwar iċ-ċirkwiti/tal-ħidma/delegi
finanzjarji;
Iħejji impenji, pagamenti u ordnijiet ta’ rkupru f’konformità ma’ dispożizzjonijiet
applikabbli u skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda;
Iħejji trasferimenti baġitarji mingħajr l-involviment tal-uffiċjal tal-kontabilità;
Jikkontribwixxi għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni ta’ regoli u ta’ proċeduri
interni li jippermettu l-ipproċessar u l-aċċess ta’ informazzjoni u ta’ dokumenti
finanzjarji;
Jassisti fl-iżvilupp u fil-monitoraġġ tal-aspetti finanzjarji u baġitarji tal-pjan ta’
akkwist u tal-proċeduri ta’ akkwist;
Jivverifika l-abbozz tal-kuntratti u/jew il-fajls dwar l-akkwisti għall-konformità malproċeduri finanzjarji u baġitarji fis-seħħ;
Jikkontribwixxi għall-ippjanar kontinwu u effiċjenti, jimmonitorja u jirrapporta dwar
l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Aġenzija, inkluż il-flus tal-flus;
Jidentifika, jagħti twissijiet bikrija dwar u jsegwi kwistjonijiet sinifikanti li jaffettwaw
il-prestazzjoni baġitarja tal-Aġenzija;
Jipprovdi appoġġ lill-persunal inkarigat mir-riżorsi baġitarji;
Jabbozza rapporti, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra dwar il-ġestjoni baġitarja u
finanzjarja;
Jaġixxi bħala interfaċċja baġitarja (eż. jiddefinixxi u jinterpreta n-nomenklatura
baġitarja);
Jikkoordina l-proċeduri ta’ tmiem is-sena u jħejji t-tranżizzjoni tas-sena finanzjarja;
Jikkontribwixxi għat-tħejjija ta’ dokumenti u ta’ rapporti għal awditjar estern u
intern;
Jidentifika riskji relatati mal-finanzi u baġitarji u jipproponi miżuri ta’ mitigazzjoni;
Jimmaniġġja l-fajls tal-baġit u dokumenti finanzjarji;
Ikollu rwol fiċ-ċirkwit finanzjarju tal-Aġenzija;
Fl-interess tas-servizz, id-detentur tal-impjieg jista’ jiġi assenjat dmirijiet oħra kif
ikun xieraq.

Kriterji ta’ eliġibbiltà
Il-kandidati jkunu eliġibbli għal din il-proċedura tal-għażla jekk jissodisfaw il-kriterji formali
li ġejjin fiż-żmien li fih tagħlaq l-applikazzjoni:
1. Ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u jgawdu d-drittijiet kollha
tagħhom bħala ċittadini2
2. Ikunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost mil-liġijiet applikabbli rigward is-servizz
militari
3. Ikunu fiżikament kapaċi jwettqu d-doveri relatati ma’ din il-kariga3

2

3

Qabel il-ħatra, l-applikanti magħżula se jintalbu jipprovdu ċertifikat maħruġ minn awtorità kompetenti li
jiddikjara l-assenza ta’ kwalunkwe rekord kriminali;
Qabel jiġi impjegat, membru tal-persunal kuntrattwali għandu jiġi eżaminat medikament minn
wieħed mill-uffiċjali mediċi tal-istituzzjoni sabiex l-istituzzjoni tkun sodisfatta li huwa/hija
j/tissodisfa r-rekwiżiti tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti oħra tal-Unjoni
Ewropea.
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4. Jipproduċi r-riferenzi xierqa dwar il-karattru dwar l-adegwatezza għat-twettiq taddmirijiet;
5. Il-lingwi: Għarfien tajjeb ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u għarfien sodisfaċenti
ta’ lingwa oħra tal-UE sal-limitu meħtieġ għall-qadi ta’ dmirijietu/ha.
6. Esperjenza professjonali u studji4: Studji universitarji kkompletati ta’ mill-inqas tliet
snin iċċertifikati b’diploma u esperjenza professjonali ta’ mill-inqas sena.

Il-kriterji tal-għażla
L-uffiċjali ta’ appoġġ sejrin jintgħażlu abbażi tal-kriterji li ġejjin:
A) Kriterji tal-għażla komuni għall-profili kollha:
- Għarfien tajjeb tal-Ingliż bħala lingwa operattiva;
- Għarfien tajjeb ħafna tal-applikazzjonijiet essenzjali tal-IT għall-uffiċċju;
B) Kriterji speċifiċi tal-għażla
Profil 1:
- Għarfien u esperjenza professjonali fil-qasam tal-IT.
Dawn li ġejjin ikunu ta’ vantaġġ:
1. Esperjenza professjonali bħala uffiċjal ta’ appoġġ fil-qasam tal-IT, uffiċjal tal-IT
jew rwoli simili oħra;
2. Esperjenza fid-disinn u fl-iżvilupp ta’ bażi tad-data u/jew fl-iżvilupp ta’
applikazzjonijiet tal-internet;
3. Esperjenza fl-immaniġġjar ta’ proġetti tal-IT u/jew fil-ġestjoni tas-sigurtà filqasam tal-IT;
4. Esperjenza preċedenti ta’ xogħol f’Aġenziji/Istituzzjonijiet oħra tal-UE fosthom
esperjenza fl-akkwist tal-ICT.
Profil 2:
Għarfien u esperjenza professjonali f’wieħed mill-oqsma li ġejjin: finanzi,
amministrazzjoni, ġestjoni tad-dokumenti jew f’oqsma oħra relatati mal-kompiti
deskritti.
Dawn li ġejjin ikunu ta’ vantaġġ:
-

1. Esperjenza professjonali fi rwol simili f’qasam relatat mad-dmirijiet;
2. Esperjenza fil-ġestjoni finanzjarja u ta’ proġetti;
3. Esperjenza preċedenti fl-implimentazzjoni ta’ proċeduri amministrattivi
f’Aġenziji/Istituzzjonijiet oħra tal-UE;
4. Għarfien profond dokumentat, preferibbilment appoġġjat minn esperjenza, ta’
Regolamenti Finanzjarji tal-UE jew ta’ Regoli Baġitarji jew ta’ Regolamenti talPersunal, u tal-implimentazzjoni tagħhom.

4

Jiġu kkunsidrati biss iċ-ċertifikati u d-diplomi li jkunu ngħataw fl-Istati Membri tal-UE jew li huma s-suġġett
ta’ ċertifikati ta’ ekwivalenza maħruġa mill-awtoritajiet fl-Istati Membri.
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Profil 3:
- Esperjenza professjonali u studji fil-qasam legali;
Dawn li ġejjin ikunu ta’ vantaġġ:
1. Esperjenza professjonali bħala uffiċjal ta’ appoġġ jew fi rwol simili fil-qasam
legali;
2. Għarfien tal-qafas regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi;
3. Esperjenza preċedenti fl-implimentazzjoni ta’ proċeduri amministrattivi
f’Aġenziji/Istituzzjonijiet oħra tal-UE;
4. Studji legali li jiffokaw fuq id-dritt tal-UE u dwar il-funzjonament talistituzzjonijiet tal-UE.
Profil 4:
Esperjenza professjonali fi: il-ġestjoni ta’ riżorsi finanzjarji u fl-analiżi u lvalutazzjoni ta’ data finanzjarja u/jew baġitarja u/jew esperjenza professjonali
preċedenti b’softwer finanzjarju jew tal-kontabbiltà.
Dawn li ġejjin ikunu ta’ vantaġġ:
-

1. Għarfien fil-fond, preferibbilment appoġġjat minn esperjenza, ta’ Regolamenti
Finanzjarji tal-UE, ta’ Regoli Baġitarji, u tal-implimentazzjoni tagħhom;
2. Esperjenza preċedenti fl-implimentazzjoni ta’ proċeduri amministrattivi
f’Aġenziji/Istituzzjonijiet oħra tal-UE;
3. Esperjenza preċedenti fl-użu ta’ softwer rilevanti għall-qasam finanzjarju;
4. Esperjenza fil-ġestjoni tal-baġit inkluż l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet kostruttivi u
prattiċi bl-applikazzjoni ta’ ħiliet analitiċi.
Il-ħiliet u l-kompetenzi li ġejjin rilevanti għall-kariga jistgħu jiġu ttestjati waqt lintervista:
-

Il-kapaċità li jaħdem f’ambjent multikulturali;
Ħiliet tajbin ta’ komunikazzjoni orali u bil-miktub (b'attenzjoni fost affarijiet oħra
għall-eżattezza u għall-istruttura loġika tal-komunikazzjoni bil-miktub);
Il-kapaċità li jaħdem sew f’tim fil-livell xieraq.

Stadji fil-proċedura tal-għażla
L-Uffiċċju tal-BEREC jistabbilixxi Kumitat tal-Għażla. Dan il-Kumitat janalizza lapplikazzjonijiet kollha u jidentifika għadd ta’ kandidati bl-aħjar profil fir-rigward tal-kriterji
tal-għażla msemmija hawn fuq. Dawn il-kandidati jiġu mistiedna għal intervista malKumitat tal-Għażla.

A. Ammissjoni għall-proċedura tal-għażla
Wara l-iskadenza għall-applikazzjonijiet, l-applikazzjonijiet sottomessi jiġu ċċekkjati skont
il-kriterji ta’ eliġibbiltà. Imbagħad jiġu vvalutati biss l-applikazzjonijiet eliġibbli skont ilkriterji tal-għażla.
B. Valutazzjoni tal-applikazzjonijiet eliġibbli
Il-Kumitat tal-Għażla janalizza l-ittri ta’ motivazzjoni, flimkien mal-formoli ta’ applikazzjoni
u s-CVs tal-applikanti eliġibbli b'referenza għall-kriterji tal-għażla (komuni għall-profili
kollha u speċifiċi). Abbażi tar-rekwiżiti tal-karigi ssir valutazzjoni ġenerali tal-kwalità u taladegwatezza ta’ kull applikazzjoni eliġibbli.
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C. Intervista
Mat-tlestija tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet eliġibbli, il-Kumitat tal-Għażla jistieden laktar kandidati xierqa għal kull profil għal intervista (tul: (30 minuta, lingwa prinċipali talintervista: l-Ingliż). Il-Kumitat tal-Għażla sejjer jagħmel kull sforz biex jistieden għadd simili
ta’ kandidati għal kull profil biex jiġu għal intervista. L-għadd massimu totali ta’ kandidati li
ser jiġu mistiedna għal intervista se jkun ta’ 32. Kandidat jista’ jiġi mistieden jattendi
intervista għal aktar minn profil wieħed.
Il-kandidati huma ġentilment mistiedna biex fl-applikazzjoni tagħhom jindikaw kwalunkwe
arranġament speċjali li jista’ jkun meħtieġ jekk jiġu mistiedna biex jattendu għal intervista.
L-għan tal-intervista huwa li tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-kandidati biex iwettqu ddmirijiet tagħhom, l-għarfien professjonali tagħhom, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom
rilevanti għall-kariga u l-motivazzjoni tagħhom. L-intervista ssir bl-Ingliż. Kandidati li llingwa materna tagħhom hija l-Ingliż ser jiġu ttestjati f’lingwa uffiċjali oħra tal-UE biex ikun
hemm kontroll doppju li l-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu ġew issodisfati (jiġifieri għarfien
sodisfaċenti ta’ lingwa uffiċjali oħra tal-UE). Punteġġ massimu għall-intervista: 100.
Punteġġ minimu biex wieħed jgħaddi: 50.
Il-kontenut tal-mistoqsijiet li jsiru waqt l-intervisti jiġi stabbilit f’konformità mal-livell u malprofil tal-pożizzjoni reklamata.
Il-Kumitat tal-Għażla ser jipproponi massimu ta’ 16-il kandidat li jkunu kisbu l-ogħla
punteġġi fl-intervista sabiex jitpoġġew fuq il-lista ta’ riserva.
1. Il-lista ta’ riserva u offerta(i) possibbli ta’ impjieg(i)
Abbażi tal-proposta tal-Kumitat tal-Għażla, l-Awtorità tal-Ħatra tista’ tfassal lista ta’ riserva
ta’ massimu ta’ sittax5-il kandidat magħżul, li tiġi organizzata f’erba’ sottolisti. Kull sottolista
tikkorrispondi ma’ profil uniku. Il-Kumitat tal-Għażla ser jagħmel l-almu tiegħu biex
jiddistribwixxi għadd simili ta’ kandidati magħżula fost is-sottolisti. Kandidat jista’ jitpoġġa
f’aktar minn sottolista waħda. F’kull sottolista, il-kandidati sejrin jiġu elenkati f’ordni
alfabetika.
Il-lista ta’ riserva se tkun valida għal perjodu ta’ 12-il xahar mid-data tal-istabbiliment
tagħha. L-Awtorità tal-Ħatra tista’ testendi l-validità tagħha. L-inklużjoni f’lista ta’ riserva
ma timplika l-ebda dritt għal impjieg fl-Uffiċċju tal-BEREC. Barra minn hekk, ir-reklutaġġ
ikun soġġett għad-disponibbiltà baġitarja.
Meta f’ċertu profil jinħoloq post vakanti għal uffiċjal ta’ appoġġ jew ikun hemm il-bżonn ta’
kopertura, jista’ jiġi offrut impjieg lil kandidat adatt mis-sottolista li jikkorrispondi għall-profil
vakanti6.

5

Fejn għadd ta’ kandidati jġibu l-istess punteġġ għall-aħħar post disponibbli, dawn jiġu inklużi
kollha fil-lista mqassra.

6

Is-CVs tal-kandidati fuq il-lista ta’ riserva jiġu vvalutati skont il-ħtiġijiet tal-post vakanti. Tista’
tiġi organizzata t-tieni intervista.
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2. Verifika ta’ dokumenti u skrutinju
L-applikazzjoni tal-kandidat magħżul tiġi vverifikata mad-dokumenti ta’ prova sabiex jiġu
kkonfermati l-eżattezza u l-eliġibbiltà tagħha.
Jekk, f’xi stadju tal-proċedura, jiġi skopert li l-informazzjoni mogħtija f’applikazzjoni tkun
ġiet iffalsfikata konxjament, il-kandidat jiġi skwalifikat mill-proċess tal-għażla.
Il-kandidati jiġu skwalifikati wkoll jekk:



ma jissodisfawx il-kriterji kollha ta’ eliġibbiltà;
ma jipprovdux id-dokumenti kollha ta’ sostenn meħtieġa.
3. Kondizzjonijiet tal-impjieg

L-uffiċjal ta’ appoġġ jiġi maħtur mill-Awtorità tal-Ħatra bħala aġent kuntrattwali fil-grupp ta’
funzjoni IV skont l-Artikolu 3a tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra
tal-Unjoni għal perjodu ta’ tliet snin7. L-Awtorità tal-Ħatra tista’ ġġedded il-kuntratt darba
għal perijodu fiss ieħor ta’ mill-inqas tliet xhur u ta’ mhux aktar minn ħames snin. It-tieni
tiġdid mingħajr interruzzjoni li jwassal għal kuntratt għal żmien indeterminat jista’ jingħata
biss jekk iż-żmien akkumulat tal-ewwel żewġ kuntratti jkopri perjodu totali ta’ mill-inqas
ħames snin. Il-perjodu tal-ingaġġ fi kwalunkwe każ ma jkunx jeċċedi t-tul tal-ħajja talUffiċċju tal-BEREC.
Proċedura ta’ applikazzjoni
Il-kandidati jistgħu japplikaw għal profil wieħed jew aktar. Sabiex l-applikazzjonijiet
tagħhom ikunu validi, il-kandidati jridu jippreżentaw:
1. Ittra ta’ akkumpanjament li tispjega r-raġunijiet għaliex qed japplikaw;
2. Curriculum Vitae (CV), idealment abbozzat permezz tal-format tas-CV talEuropass8
3. Il-formola ta’ applikazzjoni fl-anness.
L-applikanti huma espliċitament mitluba jenfasizzaw u jagħtu rendikont qasir talesperjenza u tal-kompetenza tagħhom rilevanti għall-impjieg u d-dati tal-bidu u tat-tmiem
tal-kuntratti ta’ impjieg. Minbarra d-durata tal-istudji, l-applikanti huma mistiedna jindikaw
it-tul legali tad-diplomi tagħhom. L-applikazzjonijiet ma jiġux aċċettati jekk iddokumentazzjoni ma tkunx kompluta jew jekk tiġi sottomessa wara l-iskadenza.
Fis-suġġett tal-ittra ta' akkumpanjament tagħhom l-applikanti huma espliċitament
mitluba jenfasizzaw il-profil(i) li għalih(om) qed jippreżentaw applikazzjoni.

7

Għal kull tagħrif dwar salarji, tnaqqis u gratifiki, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti tal-Persunal
għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea: ĠU 45, 14.6.1962, p. 1385, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:MT:PDF.Fil-każ talLatvja, qed jiġi applikat koeffiċjent ta’ korrezzjoni għas-salarji. Fil-ħin tal-pubblikazzjoni ta’ dan il-post
vakanti l-koeffiċjent ta’ korrezzjoni huwa ta’ 74,20.

8

Is-CV tal-Europass tista’ titniżżel mis-sit web http://europass.cedefop.europa.eu/htm/index.htm
8

Fin-nuqqas ta’ indikazzjoni tal-profil fis-suġġett tal-ittra ta’ motivazzjoni, il-Kumitat talGħażla ser iqis l-applikazzjoni bħala valida għall-profili kollha.
Id-dokumenti ta’ sostenn (eż. kopji ċċertifikati ta’ lawrji/diplomi, referenzi, prova talesperjenza, eċċ.) ma jenħtieġx li jintbagħtu għalissa iżda jridu jiġu ppreżentati iktar tard
fil-proċedura jekk jintalbu.
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L-applikazzjonijiet, preferibbilment bl-Ingliż, għandhom jintbagħtu biss b’email lil:
recruitment@berec.europa.eu
Ir-referenza (BEREC/2016/02 Uffiċjal ta’ Appoġġ) għandha tkun dejjem indikata fil-linja
tas-suġġett tal-emails.
Il-kandidati huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe tibdil fl-indirizz bil-miktub mingħajr
dewmien fl-indirizz ta’ hawn fuq.
Data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet
L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu bil-posta elettronika. L-iskadenza hija 26/08/2016
f’nofsinhar ħin ta’ Riga (11:00 a.m. Ħin tal-Ewropa Ċentrali). L-Aġenzija tirrakkomanda
bil-qawwa lill-kandidati li ma jistennewx sal-aħħar ftit jiem qabel l-iskadenza sabiex
japplikaw, minħabba li konġestjoni kbira fuq l-internet jew diffikultajiet fil-konnessjoni
jistgħu jwasslu għal problemi. Hija r-responsabbiltà unika ta’ kull applikant li jissottometti
l-applikazzjoni kompluta tiegħu/tagħha sal-iskadenza. Kwalunkwe informazzjoni jew
dokumentazzjoni pprovduta wara l-iskadenza ma tiġix ikkunsidrata.

Skeda ta’ żmien approssimattiva
Il-proċess tal-għażla jista’ jieħu diversi xhur; tiġi rilaxxata informazzjoni fi tmiem kull stadju.
Indipendenza u dikjarazzjoni ta’ interessi
L-uffiċjal ta’ appoġġ ser ikun mitlub jagħmel dikjarazzjoni ta’ impenn li sejjer jaġixxi b’mod
indipendenti fl-interess pubbliku u jagħmel dikjarazzjoni fir-rigward ta’ kwalunkwe interess
li jista’ jitqies ta’ preġudizzju għall-indipendenza tiegħu/tagħha. L-applikanti jridu
jikkonfermaw ir-rieda tagħhom li jagħmlu dan fl-applikazzjoni tagħhom.
Informazzjoni oħra importanti
Il-kandidati huma mfakkra li l-ħidma tal-Kumitat tal-Għażla u tal-Kumitat ta’ Tmexxija talUffiċċju tal-BEREC hija kunfidenzjali. L-applikanti ma jistgħux jagħmlu kuntatt dirett jew
indirett ma’ membri ta’ dawn il-kumitati u dan lanqas ma jista’ jsir f’isimhom minn xi
ħaddieħor. Kwalunkwe ksur ta’ din ir-regola jwassal għal skwalifika mill-proċedura talgħażla.
Opportunitajiet indaqs
L-Uffiċċju tal-BEREC iħaddem politika ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ nondiskriminazzjoni
b’konformità mal-Artikolu 1d tar-Regolamenti tal-Persunal.
Protezzjoni tad-data personali
L-Uffiċċju tal-BEREC jiżgura li d-data personali tal-kandidati tiġi pproċessata kif meħtieġ
mir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data
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personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik iddata9.
Talbiet għal informazzjoni u proċeduri tal-appell
Applikanti li jkunu jixtiequ aktar informazzjoni, jew li jqisu li għandhom raġuni għal ilment
rigward deċiżjoni partikolari, jistgħu, fi kwalunkwe stadju tal-proċedura tal-għażla, jibagħtu
email b’talba għal aktar informazzjoni lil recruitment@berec.europa.eu.
Kandidati li jħossu li sar żball fir-rigward tal-eliġibbiltà jistgħu jitolbu li l-applikazzjoni
tagħhom tiġi kkunsidrata mill-ġdid billi jibagħtu talba għal rieżami fi żmien 20 ġurnata
kalendarja mid-data tal-email li biha ġew notifikati dwar l-eżitu, u jikkwotaw ir-referenza
tal-proċedura tal-għażla, lill-President tal-Kumitat tal-Għażla fl-indirizz li ġej:
L-Uffiċċju tal-BEREC
Riżorsi Umani
Z. A. Meierovica Bulv. 14, 2nd Floor
Riga, LV-1050
IL-LATVJA
Il-Kumitat tal-Għażla jikkunsidra mill-ġdid l-applikazzjoni u jinforma lill-kandidati biddeċiżjoni tiegħu fi żmien 45 ġurnata kalendarja minn meta jkun irċieva l-ittra.
Jekk il-kandidati jqisu li ntlaqtu b’mod negattiv minn deċiżjoni partikolari, jistgħu jressqu
lment skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet
Ewropej u l-Kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, flindirizz ta’ hawn fuq.
L-ilment irid jitressaq fi żmien tliet xhur. Il-limitu ta’ żmien sabiex tinbeda din it-tip ta’
proċedura jibda minn meta l-kandidati jiġu informati bl-att li jolqothom b’mod negattiv.
Il-kandidati jistgħu jressqu appell ġudizzjarju skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-UE (L-ex Artikolu 236 TEC) u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal
tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej quddiem:
It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea
Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg 2925
Id-dettalji ta’ kif jitressaq appell jistgħu jinstabu fis-sit web tat-Tribunal għas-Servizz
Pubbliku tal-Unjoni Ewropea.
http://curia.europa.eu/en/instit/txtdocfr/index_tfp.htm

9

(KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 - ĠU L 008,
12/01/2001, p. 0001-0022.
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Huwa possibbli wkoll li jitressaq ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew skont lArtikolu 195(1) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u b’konformità malkondizzjonijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 1994 rigward
ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman,
ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 113 tal-4 ta’ Mejju 1994:
L-Ombudsman Ewropew
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
France
http://www.ombudsman.europa.eu
Jekk jogħġbok, innota li l-ilmenti li jsiru lill-Ombudsman ma għandhom l-ebda effett ta’
sospensjoni fuq il-perjodu stabbilit fl-Artikoli 90(2) u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għallpreżentazzjoni, rispettivament, ta’ lment jew ta’ appell quddiem it-Tribunal għas-Servizz
Pubbliku tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament talUnjoni Ewropea (l-ex Artikolu 236 TEC).
Jekk jogħġbok innota wkoll li, skont l-Artikolu 2(4) tal-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw
it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman, kwalunkwe lment imressaq quddiem l-Ombudsman
irid ikun ippreċedut mill-approċċi amministrattivi xierqa lill-istituzzjonijiet u l-korpi
kkonċernati. Għalhekk, qabel ma jikkuntattjaw lill-Ombudsman, il-kandidati jridu jkunu
ssottomettew ilment/appell fl-Uffiċċju tal-BEREC u irċevew tweġiba negattiva mill-Uffiċċju
tal-BEREC.
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