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

ERA/ENS/2019/002 

Qabel ma tibgħat l-applikazzjoni tiegħek, kun żgur li l-impjegatur tiegħek 
jappoġġa l-kandidatura tiegħek u li se jimpenja ruħu li jħallas il-paga u l-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tiegħek matul il-perjodu ta’ sekondar! 
 

I - KONTENUT TAL-IMPJIEG 

L-ENS se jaħdem fid-Direttorat għas-Sistemi Ferrovjarji fl-Unità għas-Sigurtà u l-Operazzjonijiet taħt ir-
responsabbiltà tal-Kap tal-Unità. Minħabba s-sensittività tal-impjieg, huwa meħtieġ livell għoli ta’ 
kunfidenzjalità mill-kandidat magħżul. 

Kompiti u responsabbiltajiet ewlenin: 

 Jassisti lit-tim dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija għat-Tneħħija tal-ostakli operazzjonali, inkluż 
it-tindif tar-regoli nazzjonali dwar l-operat u d-diskussjonijiet mal-Istati Membri; 

 Jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ Mezzi ta’ konformità aċċettabbli skont it-TSI OPE; 

 Jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-aġġornament ta’ materjal ta’ gwida u d-disseminazzjoni/t-taħriġ 
dwar TSI OPE u (valutazzjoni) ta’ suġġetti relatati mas-Sistemi ta’ Ġestjoni tas-Sigurtà; 

 Jipprovdi esperjenza teknika u operazzjonali għall-valutazzjoni tas-Sistemi ta’ Ġestjoni tas-Sigurtà 
għaċ-Ċertifikat Uniku ta’ Sigurtà; 

 Jissodisfa l-objettivi tal-proġetti, f’konformità mal-istandards u l-proċeduri tal-Aġenzija, fir-
rigward ta’: 

› it-titjib tas-sigurtà ferrovjarja permezz ta’ kultura tas-sigurtà pożittiva u l-integrazzjoni 
ta’ fatturi umani u organizzazzjonali; 
› l-armonizzazzjoni tal-operazzjonijiet ferrovjarji u s-sistemi ta’ ġestjoni; 

 Jiġġestixxi t-tindif tal-bażi ta’ data NOTIF-IT;  

 Jikkomunika ma’ partijiet ikkonċernati esterni (inklużi rappreżentanti minn awtoritajiet nazzjonali 
fl-UE u barra minnha) u jħejji laqgħat u rapporti relatati; u 

 Jipparteċipa f’attivitajiet ta’ disseminazzjoni għat-TSI OPE u operazzjonijiet SMS. 

 

 

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: 
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› Ikun impjegat minn amministrazzjoni pubblika nazzjonali, reġjonali jew lokali1 jew 
Organizzazzjoni Intergovernattiva (IGO)2;  

› Ikun ħadem għall-impjegatur attwali fuq bażi permanenti jew b'kuntratt ta’ impjieg għal mill-
inqas 12-il xahar qabel is-sekondar;  

o l-ENS għandu jibqa’ fis-servizz tal-impjegatur attwali matul il-perjodu tas-
sekondar;  

› Ikollu għarfien tajjeb ħafna tal-lingwa Ingliża (preferibbilment livell B23) u għarfien sodisfaċenti 
ta’ lingwa uffiċjali oħra4 tal-Unjoni Ewropea sa fejn dan huwa meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet 
relatati mal-kariga; 

› Ikun ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew ikun ċittadin taż-Żona Ekonomika Ewropea 
(l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja). 

2. Kwalifiki: 

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

 

III - KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

Il-kandidati li jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti hawn fuq, jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-għażla: 

 Għarfien tas-sistema Ewropea ta’ interoperabbiltà u sigurtà ferrovjarja; 

 Għarfien dwar il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE u l-proċessi ta’ appoġġ (jiġifieri l-OSS u l-gwida dwar 
iċ-ċertifikazzjoni u s-superviżjoni tas-sigurtà); 

 Għarfien dwar ir-regoli nazzjonali, it-tħaddim sigur, il-ġestjoni tar-riskju u l-approċċ tas-sistema ta’ 
ġestjoni; 

 Esperjenza tal-proċess ta’ valutazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà inkluż l-applikazzjoni ta’ 
regoli nazzjonali għal operazzjoni; 

 Esperjenza mixhuda bi prova ta’ ħidma f’timijiet jew fi gruppi ta’ ħidma internazzjonali; 

 Familjarità mal-proċeduri amministrattivi tal-UE; 

 Għarfien tal-lingwa Franċiża u dik Ġermaniża (livell B25); 

 Għarfien u esperjenza professjonali fil-metodi u fl-għodod tal-ġestjoni tal-proġetti (eż. Microsoft 
Project). 

 
Il-kwalifiki edukattivi/akkademiċi u taħriġ ieħor u l-esperjenza professjonali jridu jiġu deskritti b’mod 
preċiż kemm jista’ jkun fil-formola ta’ applikazzjoni tal-ERA. 

 

  

                                                           

1 Amministrazzjoni pubblika tfisser is-servizzi amministrattivi kollha tal-Istat, fil-livell ċentrali, federali u reġjonali, li jinkludu ministeri, servizzi 
governattivi u parlamentari, il-qrati, banek ċentrali, u s-servizzi amministrattivi tal-awtoritajiet lokali, kif ukoll is-servizzi amministrattivi deċentralizzati 
tal-Istat u ta’ tali awtoritajiet.  
2 Abbażi ta’ każ b’każ, id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jista’ jawtorizza s-sekondar ta’ ENS minn impjegatur minbarra amministrazzjoni pubblika tal-
Istat jew IGO, skont l-Artikolu 1.2 tad-deċiżjoni tal-MB Nru 173 ta’ Mejju 2018 
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 tiegħek tal-UE li jikkorrispondi għal mill-anqas livell B2 kif definit fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-
Lingwi (QKERL) 
5 livell B2 fl-oqsma kollha : fehim, taħdit u kitba 
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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-UNITÀ TAS-SISTEMI FERROVJARJI 

L-għan ewlieni tas-Sistemi Ferrovjarji (RSY) huwa li jsiru ċ-ċentru tal-Kompetenza tas-Sistema Ferrovjarja 
għall-Aġenzija, inkluża ġabra interna ta’ esperti tas-Sistema Ferrovjarja. Għal dan, l-RSY għandhom l-għan 
li jmexxu l-evoluzzjoni tal-Arkitettura tas-Sistema fil-Mira SERA f’termini ta’ speċifikazzjonijiet, proċessi ta’ 
verifika u ċertifikazzjoni, billi jidentifikaw il-ħtiġijiet ta’ riċerka għall-mira futura tas-Sistema Ferrovjarja. 
 
L-RSY huma wkoll responsabbli biex jiżviluppaw proposti u jappoġġjaw is-settur biex jottimizzaw l-
evoluzzjoni tas-sistema Ferrovjarja fil-Mira SERA li tisfrutta l-aktar soluzzjonijiet vijabbli għal aktar 
interoperabbiltà teknika u operattiva. Barra minn hekk, l-RSY huma responsabbli mill-manutenzjoni u, sa 
fejn hu fattibbli, mit-titjib tas-sikurezza u l-prestazzjoni ġenerali tas-sistema ferrovjarja. 
 
Missjoni oħra tal-RSY hija li jaġixxu bħala l-memorja korporattiva għall-evoluzzjoni tal-Arkitettura tas-
Sistema Ferrovjarja SERA, u bħala l-Awtorità tas-Sistema għall-ERTMS u l-Applikazzjonijiet Telematiċi għall-
Passiġġieri u l-Merkanzija. 

L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-RSY għandhom l-għan li jiżguraw il-konsistenza tad-deċiżjonijiet tekniċi 
meħuda fl-Unitajiet u t-Timijiet differenti tal-Aġenzija. 

 

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

