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Sejħa permanenti għal espressjoni ta’ interess għall-
mandat ta’ Esperti Nazzjonali Sekondati (ENS) 

ERA/ENS/2019/001 

Qabel ma tibgħat l-applikazzjoni tiegħek, kun ċert li l-impjegatur tiegħek 
jappoġġa l-kandidatura tiegħek u li lest jintrabat li jkompli jħallsek il-paga u 
jħallaslek il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali matul il-perjodu ta’ 
sekondar! 
 

I - KONTENUT TAL-IMPJIEG 

L-ENS sejjer jaħdem fl-Uffiċċju Eżekuttiv u fl-Unità ta’ Komunikazzjoni taħt ir-responsabbiltà tal-Kap tal-
Unità/l-Amministratur li jmexxi t-Tim, fl-oqsma li ġejjin: 

› Qasam A - Governanza korporattiva, ġestjoni tal-programm ta’ ħidma; 
› Qasam B - Ippjanar strateġiku; 
› Qasam C - Komunikazzjoni, ġestjoni ta’ avvenimenti, midja soċjali, disseminazzjoni u taħriġ. 

 
Il-kandidati jistgħu japplikaw għal qasam wieħed, għal żewġ oqsma jew għal tliet oqsma. 
Il-kandidati għandhom jindikaw b’mod ċar fil-formola tal-applikazzjoni tal-ERA tagħhom għal liema 
qasam (oqsma) qegħdin japplikaw. 

 

 

II - KRITERJI TA᾽ ELIĠIBBILTÀ 

Is-sejħa permanenti għal espressjoni ta’ interess hija miftuħa għall-kandidati li jissodisfaw il-kriterji ta’ 
eliġibbiltà kollha li ġejjin: 

 
1. Rekwiżiti ġenerali: 

› Ikunu impjegati minn amministrazzjoni pubblika nazzjonali, reġjonali jew lokali1 jew minn 
Organizzazzjoni Intergovernattiva (OIG)2; 

› Ikunu ilhom impjegati mal-impjegatur attwali fuq bażi permanenti jew abbażi ta’ kuntratt ta’ 
impjieg għal mill-inqas 12-il xahar qabel is-sekondar; 

› l-ENS għandu jibqa’ fis-servizz tal-impjegatur attwali tul il-perjodu ta’ sekondar; 

                                                           

1 Amministrazzjoni pubblika tfisser is-servizzi amministrattivi kollha tal-Istat, fil-livell ċentrali, federali u reġjonali, li tikkonsisti minn ministeri, gvern u 
servizzi parlamentari, il-qrati, banek ċentrali, u s-servizzi amministrattivi ta’ awtoritajiet lokali, kif ukoll is-servizzi amministrattivi deċentralizzati tal-
Istat u ta’ tali awtoritajiet. 
2 Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jista’, fuq bażi ta’ każ b’każ, jawtorizza s-sekondar ta’ ENS minn impjegatur għajr amministrazzjoni pubblika tal-
Istat jew OIG, skont l-Artikolu 1.2 tad-deċiżjoni tal-MB Nru 173 ta’ Mejju 2018. 
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› Ikollhom għarfien tajjeb ħafna tal-Ingliż (preferibbilment fil-livell B23) u għarfien sodisfaċenti ta’ 
lingwa uffiċjali oħra4 tal-Unjoni Ewropea sal-limitu meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet relatati 
mal-kariga; 

› Ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ċittadini taż-Żona Ekonomika Ewropea 
(l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja); 
 

2. Kwalifiki: 

Biex jikkwalifika għal sekondar mal-ERA espert nazzjonali għandu jkollu mill-inqas tliet snin 
esperjenza f’funzjonijiet amministrattivi jew legali jew xjentifiċi jew tekniċi jew konsultattivi jew 
superviżorji. 

  

 

III - KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

 
› Qasam A - Governanza korporattiva, ġestjoni tal-programm ta’ ħidma 
› Qasam B – Ippjanar strateġiku 
› Qasam C - Komunikazzjoni, ġestjoni ta’ avvenimenti, midja soċjali, disseminazzjoni u taħriġ 

 
L-esperjenza tal-applikanti għal kwalunkwe profil ta’ hawn fuq għandha tkun f’mill-inqas wieħed mill-
oqsma elenkati hawn taħt: 
 

› Għall-Qasam A - Governanza korporattiva, ġestjoni tal-programm ta’ ħidma 
o Esperjenza fit-tħejjija, fil-monitoraġġ u fir-rapportar tal-programm ta’ ħidma; 
o Esperjenza fl-ippjanar u fil-monitoraġġ tal-baġit, inkluż l-użu ta’ għodod iddedikati 

(Microsoft Excel / Access eċċ.); 
o Esperjenza fil-kontroll tal-ispejjeż; 
o Esperjenza fil-prijoritizzazzjoni/fir-riprijoritizzazzjoni tax-xogħol u tan-nefqa fi ħdan ċiklu 

baġitarju annwali jew pluriennali; 
o Esperjenza fit-twaqqif u fil-monitoraġġ ta’ indikaturi tal-prestazzjoni fis-settur pubbliku. 

 
› Għall-Qasam B – Ippjanar strateġiku 

o Esperjenza fil-formulazzjoni / valutazzjoni / analiżi tal-politika f’kuntest tal-UE; 
o Esperjenza fit-tħejjija, fl-implimentazzjoni u fil-monitoraġġ ta’ strateġiji / pjanijiet 

direzzjonali pluriennali f’kuntest tal-UE. 
 

› Għall-qasam C – Komunikazzjoni, ġestjoni ta’ avvenimenti, midja soċjali, disseminazzjoni u 
taħriġ 

o Fl-organizzazzjoni u fil-ġestjoni ta’ proġetti, esperjenza: 
 fil-kollaborazzjoni għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ 

komunikazzjoni strateġiċi; 
 fl-appoġġar jew fl-implimentazzjoni tal-proċess ta’ ġestjoni ta’ proġetti. 

o Esperjenza ta’ ħidma f’Ambjenti internazzjonali: 
 Esperjenza ta’ xogħol fl-UE jew f’Istituzzjonijiet internazzjonali, jew 
 Parteċipazzjoni fi gruppi ta’ ħidma, proġetti internazzjonali, eċċ. 

o Ħiliet/esperjenza fil-komunikazzjoni, esperjenza: 

                                                           

3Skont il-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi, disponibbli fuq https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-
levels-cefr 
4 Għarfien tat-tieni lingwa uffiċjali tal-UE tiegħek li jikkorrispondi għal mill-anqas livell B2 kif definit fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-
Lingwi (QKERL) 
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 fl-abbozzar, fl-editjar u fil-ġestjoni ta’ pubblikazzjonijiet; 
 fit-tħejjija ta’ stqarrijiet għall-istampa u ta’ artikoli; 
 fit-tfassil ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni; 
 fil-ġestjoni ta’ kriżijiet, (jew taħriġ speċifiku sostnut minn ċertifikat); 
 Fil-ġestjoni ta’ kontijiet u ta’ profili tal-midja soċjali; 
 fil-ħolqien ta’ kontenut tal-midja (eż. fotografija, vidjos, disinn grafiku, mużika, 

eċċ.); 
 fit-tħejjija ta’ kontenut tekniku u/jew ta’ formati tal-midja għal materjal ta’ taħriġ; 
 fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti u/jew disseminazzjoni/korsijiet ta’ taħriġ. 

o Taħriġ u disseminazzjoni, għarfien u esperjenza: 
 Għarfien mixhud bi prova fl-analiżi tal-kompiti u tar-rwoli, preferibbilment fir-

rigward ta’ rwoli operazzjonali u/jew maniġerjali fl-industrija ferrovjarja (eż. 
maniġers tas-sigurtà, diretturi maniġerjali, sewwieqa tal-ferroviji, eċċ.) 

 Id-definizzjoni ta’ rekwiżiti ta’ kompetenzi u ta’ ħiliet, preferibbilment relatati mar-
rwoli indikati hawn fuq (eż. kompetenza fil-ġestjoni tas-siġurtà, għarfien tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, eċċ.) 

 It-tħejjija ta’ materjal ta’ taħriġ relatat ma’ kwistjonijiet ferrovjarji (eż. id-disinn ta’ 
sistemi ta’ ġestjoni tas-sigurtà, ERTMS, kultura ta’ sigurtà, eċċ.) 

o Esperjenza ferrovjarja: 
 3 snin esperjenza f’operazzjonijiet ferrovjarji; 
 Esperjenza mixhuda bi prova fil-qasam tas-sigurtà u tal-interoperabbiltà 

ferrovjarja. 
o Il-ħiliet informatiċi rilevanti kollha: 

 Applikazzjonijiet tal-Office (eż. MS Office, Libre office, Open office, eċċ.); 
 Applikazzjonijiet għall-ġestjoni ta’ proġetti (eż. MS Project, Zoho, eċċ.); 
 Applikazzjonijiet tas-softwer għall-ippubblikar elettroniku u għall-kompożizzjoni 

tat-tipi għall-istampar (eż. Adobe InDesign, Scribus, QuarkXPress, eċċ.); 
 Raster u edituri tal-grafika vettorjali (eż. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Inksape, Gimp, eċċ.); 
 programmi tas-softwer għall-editjar tal-vidjos (eż. Adobe Premiere, Final Cut, 

eċċ.); 
 għarfien ta’ DRUPAL 7.0/8.0. 

 
Il-kwalifiki edukattivi/akkademiċi u t-taħriġ l-ieħor u l-esperjenzi professjonali għandhom jiġu deskritti 
bl-aktar mod preċiż fil-formola tal-applikazzjoni tal-ERA. 
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Sejħa permanenti għal espressjoni ta’ interess għall-
mandat ta’ Esperti Nazzjonali Sekondati (ENS) 

ERA/ENS/2019/001 

 

Data tal-Pubblikazzjoni 18/11/2019 Data tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet: Din is-
sejħa għal espressjoni ta’ interess hija indefinita, 
ma hemm l-EBDA skadenza għall-applikazzjonijiet. 

Tip ta’ mandat: Espert Nazzjonali Sekondat 
 

Post tal-impjieg: Valenciennes, Franza 

Tul tal-mandat: Sentejn bil-possibbiltà ta’ tiġdid għal 
perjodu massimu totali ta’ erba’ snin 

Salarju: Esperti Nazzjonali Sekondati jibqgħu fis-
servizz tal-impjegatur tagħhom tul il-perjodu tas-
sekondar tagħhom. L-ENS ikompli jitħallas mill-
impjegatur tiegħu u jibqa’ taħt il-kopertura tas-
sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu. Matul is-sekondar 
tiegħu, l-ENS jirċievi gratifika għas-sussistenza ta’ 
kuljum mill-Aġenzija u –jekk applikabbli- rimborż 
tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar kif stabbilit fid-DEĊIŻJONI 
Nru 173 tal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Ferroviji li tistabbilixxi regoli 
dwar l-issekondar mal-Aġenzija ta’ esperti 
nazzjonali sekondati u ta’ esperti nazzjonali f’taħriġ 
professjonali 

Unità: ara hawn taħt 

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu biss 
permezz ta’ email lill-mailbox: jobs@era.europa.eu 

 

 

L-AĠENZIJA 

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji hija aġenzija tal-Kummissjoni Ewropea stabbilita mir-
Regolament (UE) 2016/796. L-għan tagħha huwa li tappoġġa l-iżvilupp ta’ Żona Ferrovjarja Unika Ewropea, 
mingħajr fruntieri, u li tiggarantixxi livell għoli ta’ sigurtà. 
 
L-objettiv ewlieni tal-Aġenzija huwa li tagħmel is-sistema ferrovjarja taħdem aħjar għas-soċjetà. 
 
Aħna impenjati li niksbu dan billi: 

› Nipprovdu ċertifikazzjonijiet, awtorizzazzjonijiet u servizzi ta’ approvazzjoni minn qabel lis-settur 
ferrovjarju; 

› Nipprovdu appoġġ tekniku lill-Kummissjoni Ewropea; 
› Nissorveljaw lill-Awtoritajiet tas-Sigurtà Nazzjonali (NSAs) u lill-Korpi Notifikati; 
› Nipprovdu assistenza (eż. disseminazzjoni, taħriġ) lill-Istati Membri, lill-NSAs u lill-partijiet 

ikkonċernati; 
› Niżviluppaw approċċ komuni għas-sigurtà fis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 

Ferrovjarju (ERTMS); u 
› Nippromwovu aċċess simplifikat għall-konsumaturi għas-settur ferrovjarju Ewropew. 

 
Aktar dettalji dwar l-attivitajiet tagħna huma disponibbli fid-Dokument ta’ Programmar Uniku. 
 
Il-Kwartieri Ġenerali tal-Aġenzija jinsabu f’Valenciennes, b’faċilitajiet addizzjonali f’Lille ddedikati għal 
avvenimenti speċifiċi. Jekk jogħġbok żur din il-link hawn għall-missjoni, il-viżjoni u l-valuri tal-Aġenzija. 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n173_seconded_national_experts_professional_training_en.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n173_seconded_national_experts_professional_training_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32016R0796
https://www.era.europa.eu/agency/plans-and-reports_en#meeting1
https://www.era.europa.eu/agency/mission-vision-and-values_en#relatedDocuments
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Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok aqra dwarna fuq era.europa.eu. 

 

L-UFFIĊĊJU EŻEKUTTIV U L-UNITÀ TAL-KOMUNIKAZZJONI 

L-Uffiċċju Eżekuttiv u l-Unità tal-Komunikazzjoni (EXO) jieħu ħsieb l-iżvilupp strateġiku tal-Aġenzija billi 
jiddefinixxi l-prijoritajiet ewlenin flimkien mal-unitajiet tal-Aġenzija, il-partijiet ikkonċernati, il-bord tat-
tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv. 

Dawn huma parti mill-Unità EXO: 

› Ġestjoni korporattiva u Sistema ta’ Ġestjoni Integrata; 
› Komunikazzjoni; u 
› Relazzjonijiet internazzjonali. 

L-attivitajiet tal-EXO huma marbuta mat-twaqqif u mal-monitoraġġ ta’: 

› L-istrateġiji rilevanti tal-Aġenzija; 
› Il-baġit u l-programm ta’ ħidma tal-Aġenzija. 

Ilkoll f’koerenza mal-viżjoni tad-Direttur Eżekuttiv. It-tim tal-Komunikazzjoni jieħu ħsieb li jiddefinixxi l-
messaġġi t-tajba u li juża l-mezz it-tajjeb biex jagħti spinta lir-reputazzjoni tal-Aġenzija billi jikkomunika l-
attivitajiet u l-kisbiet. Jaħdem ukoll biex jiżgura l-preżenza tajba fil-midja soċjali u komunikazzjoni esterna 
u interna korretta speċjalment fil-każ ta’ kriżi. Kompitu ieħor tal-EXO huwa li jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet 
internazzjonali, jiġifieri l-kooperazzjoni tal-Aġenzija mal-partijiet ikkonċernati kemm fl-UE kif ukoll barra 
minnha. 

 

PROĊEDURA TAL-APPLIKAZZJONI 

Sabiex l-applikazzjonijiet ikunu validi, il-kandidati għandhom jissottomettu l-formola tal-applikazzjoni tal-
ERA mimlija kif suppost bl-Ingliż. 

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu b’email lill-mailbox jobs@era.europa.eu u jindikaw b’mod ċar in-
numru ta’ referenza tas-sejħa għal espressjoni ta’ interess fil-linja tas-suġġett. 
 
Sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess, il-komunikazzjoni kollha mal-applikanti dwar dan il-post vakanti sejra tkun 
bl-Ingliż. 
 
Din is-sejħa permanenti għal espressjoni ta’ interess mhijiex soġġetta għal skadenza. 

 

PROĊEDURA TAL-GĦAŻLA 

Il-kandidati interessati jistgħu japplikaw għal kwalunkwe qasam irreklamat fit-taqsima III “kriterji tal-
għażla”. L-applikazzjonijiet li jaslu jiġu vvalutati fuq bażi regolari. 

L-applikazzjonijiet tal-kandidati li jiġu vvalutati bħala l-aktar adatti abbażi tal-kriterji tal-għażla jinżammu. 
Il-fajl tal-applikazzjoni tagħhom jinħażen f’bażi tad-data apposta u meta jkun hemm mandat disponibbli li 
jaqbel mal-profil tal-kandidat magħżul, dan jista’ jiġi mistieden għal intervista u/jew għal test bil-miktub. 

Pożizzjoni bħala ENS tista’ tiġi offruta skont il-ħtiġijiet tal-Aġenzija u jekk il-baġit jippermetti. Is-sekondar 
jiġi implimentat permezz ta’ skambju ta’ ittri bejn id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija u l-impjegatur tal-ENS 
futur. 

 
  

https://www.era.europa.eu/
mailto:jobs@era.europa.eu
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SOMMARJU TAL-KUNDIZZJONIJIET TAL-IMPJIEG 
1. Din is-sejħa permanenti għal espressjoni ta’ interess tikkonċerna mandati għal espert nazzjonali 

sekondat (ENS). Is-sekondar mhuwiex impjieg, u lanqas ma jwassal għal impjieg fl-Aġenzija. L-
ENS għandu jibqa’ fis-servizz tal-impjegatur tiegħu matul il-perjodu tas-sekondar u għandu jibqa’ 
jitħallas minn dak l-impjegatur. 
L-ENS huwa intitolat għal gratifika għas-sussistenza skont il-kundizzjonijiet ta’ sekondar li jistgħu 
jinstabu fid-DEĊIŻJONI Nru 173 tal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Ferroviji li tistabbilixxi regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali sekondati u ta’ esperti 
nazzjonali f’taħriġ professjonali fl-Aġenzija 
Qabel japplika, kull kandidat għandu jaċċerta ruħu li l-impjegatur attwali tiegħu sejjer jappoġġa 
l-kandidatura u jħallas il-paga u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali matul il-perjodu ta’ 
sekondar. Is-sekondar jiġi kkonfermat permezz ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Aġenzija u l-impjegatur 
fl-Istat Membru kkonċernat. 
 

2. L-ENS jista’ jibbenefika minn opportunitajiet ta’ taħriġ tekniku ġenerali u applikabbli. 

 

IMPENJI 

Impenn għall-promozzjoni tal-opportunitajiet 
indaqs: 
L-Aġenzija hija impjegatur ta’ opportunitajiet ugwali 
u tħeġġeġ ħafna applikazzjonijiet mill-kandidati 
kollha li jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-
għażla mingħajr l-ebda distinzjoni, tkun xi tkun, fuq 
il-bażi ta’ nazzjonalità, età, razza, konvinzjoni 
politika, filosofika jew reliġjuża, sess jew 
orjentazzjoni sesswali u irrispettivament mid-
diżabilitajiet, l-istat taż-żwieġ jew sitwazzjoni oħra 
tal-familja. 

 

 

PROTEZZJONI TAD-DATA 

L-għan tal-ipproċessar tad-data li tissottometti huwa 
sabiex tiġi ġestita l-applikazzjoni tiegħek fid-dawl tal-
possibbiltà ta’ sekondar fl-Aġenzija. 

L-informazzjoni personali li nitolbu mingħandek tiġi 
pproċessata f’konformità mar-Regolament 
(UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni 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 data, u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-
Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE Test b’referenza għaż-
ŻEE. 

 

 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n173_seconded_national_experts_professional_training_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32018R1725

