
Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 

Sejħa għall-Applikazzjonijiet għall-Post ta Senior Manager (Finanzi u Xiri) fl-Aġenzija 
servizz.gov, Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 
(Permess tal-Jobsplus Nru. 107/2020) 

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

 
 
1. Il-Kap Eżekuttiv, servizz.gov jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Senior Manager (Finanzi u Xiri) 
fl-Aġenzija servizz.gov fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 
 

Tul tal-Assenjament u Kundizzjonijiet 

2.1 Il-persuna magħżula tinħatar fil-post ta’ Senior Manager (Finanzi u Xiri) fl-Aġenzija Servizz.gov, 
fuq bażi indefinita.   

2.2 Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax-il (12) xahar. 

 

Salarju tal-Pożizzjoni 

3.1 Is-salarju  ta’ Senior Manager (Finanzi u Xiri) huwa ta’ €29,346 (għas-sena 2020) li jiżdied b’ 
€641 fis-sena sa massimu ta’ €31,190. 

3.2 Il-persuna magħżula tkun intitolata għall-ħlas ta’ performance bonus sa massimu ta’ 15% tas-
salarju bażiku, marbut ma’ xogħol sodisfaċenti.  

 
Dmirijiet u Responsabbiltajiet 
 
4. Id-dmirijiet ta’ Senior Manager (Finanzi u Xiri) jinkludu:  

Finanzi  
 

i. Tiġbor u tanalizza informazzjoni finanzjarja għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji li jinkludu l-
accounts ta’ kull xahar kif ukoll dawk annwali; 

ii. Tiżgura l-ipproċċessar preċiż u f’waqtu ta’ tranżazzjonijiet fiskali u finanzjarji, kif ukoll l-
irrikkordjar, ir-rintraċċar u r-rikonċiljazzjoni ta’ dawn it-tranżazzjonijiet;  

iii. Tiżgura li r-rekords finanzjarji jinżammu f’konformità mal-proċeduri u l-linji gwidi stabbiliti;  
iv. Tiżgura li r-rappurtaġġ finanzjarju jintbagħat fil-ħin stipulat; 
v. Tipprepara l-management accounts u rapporti oħra; 
vi. Tiżgura li rapporti finanzjarji perjodiċi jinħarġu fil-ħin u b’mod preċiż; 
vii. Tistabbilixxi u tissorvelja l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni relatati mal-proċeduri ta’ 

kontroll ta’ kontabilità;  
viii. Tassessja l-allokazzjonijiet baġitarji għas-sena li tkun ġejja u abbażi tal-Pjan Finanzjarju 

għat-tliet snin ta’ wara, u l-monitoraġġ tiegħu matul is-sena;  
ix. Issolvi diskrepanzi u irregolaritajiet relatati mal-accounts;  
x. Tiżgura li l-kontijiet jitħallsu fil-ħin;  
xi. Tiżgura li r-rikonċiljazzjonijiet perjodiċi tal-bank isiru fil-ħin;  
xii. Tipprepara skeda ta’ ħlasijiet u tiżgura li l-ħlasijiet isiru kif skedat; 
xiii. Tiżgura sapport u mmaniġġjar kontinwu tal-baġits kif ukoll tal-attivitajiet previsti;  
xiv. Tagħmel l-arranġamenti finanzjarji għad-dejn u għas-subventions;  



xv. Tassessja l-virements fi ħdan il-Voti kif ukoll titlob għall-fondi addizzjonali; 
xvi. Iżżomm is-sistema tal-fajls tal-accounts b’mod ordnat; 
xvii. Iżżomm sistema ta’ kontrolli fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji; 
xviii. Tissorvelja u tassisti fi kwistjonijiet relatati ma’ taxxa u VAT; 
xix. Tissorvelja l-cash flow; 
xx. Torganizza u twettaq verifiki, awditjar u spezzjonijiet finanzjarji, kif meħtieġ u xieraq; 
xxi. Tiżgura li r-rikkordjar u l-analiżi tad-dħul u tal-ispejjeż isiru b’mod preċiż; 
xxii. Tanalizza u tagħti pariri fuq l-operat tal-Aġenzija inkluż xejriet ta’ dħul u nfiq, l-impenji 

finanzjarji u d-dħul futur; 
xxiii. Tanalizza informazzjoni finanzjarja biex tirrakkomanda jew tiżviluppa użu effiċjenti ta’ riżorsi 

u proċeduri, kif ukoll tipprovdi rakkomandazzjonijiet strateġiċi għall-problemi kummerċjali u 
finanzjarji; 

xxiv. Tikkordina l-informazzjoni mitluba mill-awdituri esterni waqt il-verifiki annwali; 
xxv. Tiżgura li r-rappurtaġġ tal-gvern u t-tax filings isiru kif u meta mitlub;  
xxvi. Tiżgura konformità mal-proċeduri u r-regolamenti tal-gvern, inkluż is-sottomissjoni tar-

rapporti ta’ kull xahar, tliet xhur u dawk annwali lill-Uffiċju tal-Prim Ministru kif ukoll lill-
Ministeru tal-Finanzi; 

xxvii. Iżżomm kuntatt mas-Servizzi Korporattivi tal-Uffiċju tal-Prim Ministru kif ukoll tal-Ministeru 
tal-Finanzi; 

xxviii. Iżżomm ruħha aġġornata mal-accounting standards, mal-leġislazzjoni finanzjarja u l-
proċeduri tal-gvern. Barra minn hekk, iżżomm ruħha aġġornata fuq is-sistemi, il-proċeduri u 
l-applikazzjonijiet ta’ kontabilità u tattendi taħriġ kif mitlub, filwaqt li tassigura li żżomm lill-
ħaddiema tagħha aġġornati; 

xxix. Tikkontribwixxi fil-formulazzjoni u/jew aġġornament tal-Policy Finanzjarja tal-Aġenzija kif 
mitlub.   

Xiri Pubbliku 
 

i. Tmexxi l-istadji kollha fiċ-ċiklu tax-xiri pubbliku, inkluż il-preparazzjoni tad-dokumenti tax-xiri 
u jservi bħala Chairperson/Membru fil-proċess t’evalwazzjoni; 

ii. Tivverifika b’mod dettaljat id-dokumenti tax-xiri relatati mat-tenders għall-provvisti, servizzi 
jew xogħol; 

iii. Tmexxi l-proċessi kollha meħtieġa għall-pubblikazzjoni tat-tenders kif ukoll għas-sejħiet 
għall-offerti; 

iv. Twieġeb kwalunkwe kjarifika li tista’ tinqala’ matul il-perjodu tas-sejħa għall-offerti kif ukoll 
waqt l-evalwazzjoni; 

v. Tirrevedi/Tgħin fl-għażla tal-membri tal-ħaddiema tal-Aġenzija biex iservu bħala membri fil-
Bordijiet t’Evalwazzjoni; 

vi. Tara li r-rapporti t’evalwazzjoni mħejjija mill-Kumitati tal-Evalwazzjoni jsiru b’mod korrett u 
tara li dawn jgħaddu għall-approvazzjoni tad-DCC; 

vii. Tipprepara u tgħin fil-formulazzjoni u l-iffirmar tal-kuntratti u dokumenti oħra relatati mat-
tenders u/jew mas-sejħiet għall-offerti;  

viii. Tipprepara rapporti kull xahar relatati max-xiri pubbliku biex tippermetti l-moniteraġġ u l-
infurzar tal-proċeduri tax-xiri pubbliku; 

ix. Tħaddem il-portal uffiċjali tal-gvern relatat max-xiri pubbliku (l-e-PPS) li jintuża għall-
immaniġġjar tas-sejħiet tat-tenders u r-rappurtaġġ tax-xiri pubbliku; 

x. Tiżgura li l-oġġetti/s-servizzi li tirċievi l-Aġenzija huma skont l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fuq 
il-Purchase Orders jew fil-kuntratti;  

xi. Tiżgura li l-oġġetti/s-servizzi jaslu fil-ħin skont kif maqbul permezz ta’ strateġiji effiċjenti; 
xii. Tipparteċipa u tirrappreżenta l-Aġenzija f’laqgħat (kemm interni kif ukoll esterni) kif 

irrakkomandat mill-Kap (Servizzi Korporattivi) u mill-Kap Eżekuttiv; 
xiii. Dmirijiet oħra relatati mal-Finanzi u Xiri Pubbliku kif assenjati mill-Kap (Servizzi Korporattivi) 

u l-Kap Eżekuttiv minn żmien għal żmien.  



Rekwiżiti tal-Eliġibbiltà 
 
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 fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-
UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema;     jew 

 
(c) ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs 

ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż 
leġiżlazzjoni 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 fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma’ persuni 
msemmija f’(a), (b) jew (ċ), skont kif hemm fil-liġi jew fil-leġiżlazzjoni 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, flimkien mal-membri 
tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ngħataw permess ta’ residenza taħt ir-
Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji. 

 
Il-parir tad-Dipartiment għall-Affarijiet taċ-Ċittadinanza u tal-Espatrijati fi ħdan l-Aġenzija Identity 
Malta għandu jiġi mfittex skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tal-provvedimenti msemmija 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 l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. 
Jobsplus għandha tiġi kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din il-materja. 

 
(ii)  ikunu profiċjenti fil-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża; 
 
(iii)      għandhom kwalifika ta’ Masters f’Livell 7 tal-MQF (suġġett għal 60 ECTS/ECVET 

krediti, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2008) fl-
Accountancy jew kwalifika sħiħa tal-ACCA jew kwalifika professjonali rikonoxxuta u 
ekwivalenti fl-Accountancy; 

(iv)  għandhom warrant ta’ Certified Public Accountant maħrug mill-Bord tal-
Accountancy ta’ Malta jew konferma bil-miktub maħruġa mill-istess Board li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti statutorji relevanti biex jipposedu dan il-warrant sal-għeluq ta' 
din is-sejħa; 

(v)  għandhom sentejn esperjenza ta’ xogħol bħala Accountant/Finance Manager.  

5.2 Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbiltà, 
sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba.   
 
Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq formalment xorta jiġu 
ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifiki imsemmija jew inkella 
jkunu lestew b’suċċess il-krediti meħtieġa tal-ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn 
programm ta’ studju ta’ livell għola tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji tal-eliġibbilta’ ta’ hawn fuq, 
sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet. 
 
5.3 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika għaliha 
(applikanti li diġa’ qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave 



Record Form (GP 47); filwaqt li dawk li japplikaw minn barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-
Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data 
tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu d-dettalji). 
 
5.4 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 5.1 - 5.3 hawn fuq, mhux 
biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra. 

  
5.5  L-applikanti prospettivi għandhom jaraw il-proviżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għall-
applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand 
l-MQRIC, jew awtorita’ pertinenti oħra, kif applikabbli. 
  
 
Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni 
 
6.1  Il-kwaliki u l-esperjenza li l- persuna jkollha għandhom ijintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti 
li kopja tagħhom għandha tkun scanned u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq 
https://recruitment.gov.mt. Dawn id-dokumenti ma jistgħux jiġu sottomessi aktar tard minn jumejn (2) 
mid-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet, taht l-ebda ċirkostanza. 
 
6.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista. 
 
Proċeduri tal-Għażla 
 
7.1 L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall-
post.  Il-marka massima għal dan il-process tal-għażla hija 100% u l-marka li persuna trid iġġib biex 
tgħaddi hija 50%. 
 
 
Sottomissjoni tal-Applikazzjoni 
 
8. L-applikazzjonijiet, fejn għandu jiġi kkwotat in-numru tar-referenza rilevanti (tal-Jobsplus) 
flimkien ma’ Curriculum Vitae ddettaljat, li juri l-kwalifiki u l-esperjenza  u Service and Leave Record 
Form (GP 47) aġġornat/Ċertifikat tal-kondotta skont kif applikabbli, f’format pdf, li għandhom ikunu 
uploaded permezz tal-Portal u kwalunkwe dokumentazzjoni ta sostenn relevanti għandhom jiġu 
sottomessi għall-attenzjoni tal-Kap Eżekuttiv, servizz.gov, permezz tar-Recruitment Portal biss fuq l-
indirizz: https://recruitment.gov.mt  sa mhux aktar tard min-nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar 
it-Tnejn 23 ta’ Marzu, 2020. Fil-każ ta’ impjegati tas-settur pubbliku, dawn għandhom jippreżentaw paid 
leave/unpaid leave/sick leave records għall-aħħar erba’ snin, inkluż kwalunkwe records ta’ xi azzjonijiet 
dixxiplinarji (fl-assenza ta’ tali records jiġi mifhum li qatt ma ttieħdet azzjoni dixxiplinarja). Ittra elettronika 
ġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni. 
 

 


