FIL-MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI
Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.
1. Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u
Ministeru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, jilqa’ applikazzjonijiet għallpożizzjoni ta’ Head of Desk- Culture (Uf ċċju Ewropa Kreattiva) d-Direttorat tal-Kultura
l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, fuq bażi full-time.
2. Tul tal-assignment u kundizzjonijiet
2.1. Persuna magħżula tidħol f’kuntratt ta’ tliet (3) snin bħala Head of Desk - Culture
(Uf ċċju Ewropa Kreattiva) d-Direttorat tal-Kultura l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, lArti u l-Gvern Lokali.
2.2. Il-pożizzjoni ta’ Head of Desk - Culture (Uf ċċju Ewropa Kreattiva) hija suġġetta għal
perjodu ta’ prova ta’ tnax-il (12) xahar.
2.3. Peress li din hi pożizzjoni marbuta ma’ terminu ta’ żmien ss jew tkomplija ta’ biċċa
xogħol speċi ka, għaldaqstant dan jikkostitwixxi raġuni oġġettiva skont ir-Regolament
7(4) tal-Liġi Sussidjarja 452.81 intitolat “Regolamenti dwar Kuntratti ta’ Servizz għal
Żmien Fiss”.
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2.4. Jista jkun hemm il-ħtieġa li l-Head of Desk - Culture (Uf ċċju Ewropa Kreattiva) jaħdem
is-Sibtijiet, il-Ħdud u btajjel pubbliċi.
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POŻIZZJONI TA’ HEAD OF DESK CULTURE (UFFIĊĊJU EWROPA
KREATTIVA)

3. Salarju marbut mal-pożizzjoni
3.1. Is-salarju tal-pożizzjoni ta' Head of Desk - Culture (Uf ċċju Ewropa Kreattiva) hu ta’
€31,710 s-sena.
4. Dmirijiet
1.

Id-dmirijiet għal pożizzjoni ta’ Head of Desk - Culture (Uf ċċju Ewropa Kreattiva)
jinkludu dawn:a)
T/Jippubliċizza u t/jippromwovi il-Programm Ewropa Kreattiva (2021-2027) u lprogramm sussegwenti, l-livell nazzjonali, lwaqt li t/jinforma lill-professjonisti s-settur
bl-appoġġ disponibbli s-sottoprogramm tal-Kultura;
b)
T/Jamministra b’mod konġunt imkien mar-Rappreżentant tal-Midja (Uf ċċju
Ewropa Kreattiva), il-fondi ipprovduti mill-Gvern Malti u mill-Kummissjoni Ewropea għallProgramm Ewropa Kreattiva;
c)
T/Jinkoraġġixxi u t/jiffaċilita` il-parteċipazzjoni l-programm bl-akbar numru ta’
professjonisti li jaħdmu s-settur tal-Kultura, inkluż iżda mhux limitat għall-organizzazzjoni
ta’ avvenimenti;
d)
T/Jagħti assistenza teknika lill-kandidati l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet taħt
is-sottoprogramm tal-Kultura u, jekk meħtieġ, t/jiddiriġihom
-għażla ta' kwalunkwe
mekkaniżmu ieħor aktar adattat biex jappoġġja l-proġett tagħhom;
e)
Ikollha/u għar en sod tal-istituzzjonijiet u l-pjattaformi tal-kultura nazzjonali u tal-UE
sabiex tiġi stimulata l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi differenti bejn il-professjonisti u nnetwerks s-settur;
f)
T/Jiżgura kuntatt konsistenti mad-diversi istituzzjonijiet lokali u tal-UE li jagħtu
appoġġ lis-settur, u b’hekk jikkontribwixxi għal komplementarjetajiet bejn l-azzjonijiet talProgramm Ewropa Kreattiva u miżuri oħra ta’ appoġġ nazzjonali u Ewropej;
g)
Iżomm/Iżżomm rabta ma’ uf ċċji oħra ta’ informazzjoni f’Malta sabiex tkun
f’pożizzjoni li tiggwida lill-applikanti potenzjali fuq il-programmi komunitarji disponibbli laktar xierqa għall-bżonnijiet tagħhom;
h)
J/Tassisti u j/tagħti pariri dwar l-editorjal ta’ materjal stampat, viżiv u onlajn;
i)
T/Jirraporta u t/jagħti konsultazzjoni lid-Direttorat tal-Kultura, u lill-Ministeru dwar
mistoqsijiet, kwistjonijiet u pożizzjonijiet b’rabta mas-settur tal-Kultura; u attivitajiet
immirati lejn is-settur;
j)
I/Twettaq kwalunkwe dmir ieħor li s-Segretarju Permanenti jew ir-rappreżentant
tiegħu/tagħha, jiddelegalu/ha, kif ikun meħtieġ;
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I/Twettaq kwalunkwe dmir ieħor hekk kif ordnat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.
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k)

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

a. Ċittadini ta’ Malta; jew
b. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal
trattament ugwali daqs ċittadini Maltin
kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’
leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqliq ħieles talħaddiema; jew
c. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali
daqs ċittadini Maltin kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal
dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles
tal-ħaddiema; jew
d. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom
ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ), skont kif hemm l-liġi jew l-leġislazzjoni
tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew
e. ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal
żmien twil f’Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’
Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu
ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess regolamenti,
imkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw
permess ta’ residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijuni kazzjoni talFamilji; jew
f. Fil-pussess ta’ dokument tar-residenza maħruġ skont id-dokument ‘Status ta’
Residenza ta’ Ċittadini tar-Renju Unit u l-Membri tal-Familja tagħhom f’Malta skont
il-Ftehim dwar l-Irtirar tar-Renju Unit u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u rRegolamenti tal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.’
Għandu jintalab il-parir tat-Taqsima taċ-Ċittadinanza
ħdan l-Aġenzija
Komunita` Malta u tat-Taqsima tal-Espatrijati
ħdan l-Aġenzija Identita`
Malta skont il-ħtieġa -interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (ċ), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’
liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar lImmigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata skont
il-ħtieġa dwar din il-materja.
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kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża;
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5. Rekwiżiti tal-Eliġġibilita’

l-pussess ta’ kwali ka ta' Masters rikonoxxuta l-Livell 7 tal-MQF (suġġetta għal
minimu ta’ 60 ECTS/ECVET credits jew ekwivalenti) f’wieħed minn dawn li ġejjin:
Media and Communications; jew Public Administration; jew Public Policy and
Strategic Management; jew Management; jew Creativity and Innovation; jew
Diplomatic Studies; jew Contemporary Diplomacy; jew Knowledge-based
Entrepeneurship; jew Strategic Management and Marketing/Digital Marketing;
jew Research; jew kwali ka professjonali komparabbli u sentejn (2) esperjenza
relevanti;

5.2. Kwali ki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall- ni ta’
eliġibbilita’, sakemm dawn ikunu s-suġġetti mitluba.
5.3. L-applikanti prospettivi għandhom jinnotaw ir-rekwiżit li jipproduċu
dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent tal-MQRIC r-rigward tal-kwali ki tagħhom millMQRIC, jew awtoritajiet maħtura oħra.
6. Sottomissjoni ta’ Dokumentazzjoni
6.1. Il-kwali ki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċerti kati u/
jew dokumenti, li kopja tagħhom għandha tkun skennjata u mibgħuta permezz ta’
ittra elettronika fuq l-indirizz culture@gov.mt.
7. Proċeduri tal-Għażla
L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu
adatt għall-pożizzjoni. Il-marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 100% u lmarka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 50%.
8. Sottomissjoni tal-Applikazzjoni
8.1. Ittra ta’ motivazzjoni imkien ma CV, kopji tal-kwali ki u kwalunkwe ċerti kati/
testimonjanzi ta’ esperjenza mitluba, għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni
tad-Direttur Kultura, Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali,
permezz ta’ imejl fuq dan l-indirizz elettroniku: culture@gov.mt. Ċerti kat talKondotta li tali dokument irid ikun maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel
id-data tal-applikazzjoni, f’format PDF għandu ukoll jintbagħat -istess indirizz saddata u l-ħin tal-għeluq ta’ din l-applikazzjoni. Id-data tal-għeluq tal-wasla taddokumenti KOLLHA hija 13:30 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta' nhar il-Ġimgħa, 11
ta’ Marzu, 2022.
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Is-sit elettroniku u l-indirizz elettroniku tad-Direttorat huma http://www.culture.gov.mt u
culture@gov.mt.
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iii.

