
 
 

ĦATRA TA’ FINANCE AND ADMINISTRATION MANAGER  

FIL-KAMRA TAD-DEPUTATI, PARLAMENT TA’ MALTA 

  

Sejħa Nru HR 1/18 datata 5/01/2018  

 

 

Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu kull ġeneru. 

  

1. L-Iskrivan tal-Kamra tal-Parlament ta’ Malta jilqa’ applikazzjonijiet għall-kariga ta’ Finance and 

Administration Manager fil-Kamra tad-Deputati, Parlament ta’ Malta. 

 

2. Termini u Kundizzjonijiet 

  

2.1 Il-persuna li tingħata l-ħatra ta’ Finance and Administration Manager ser tkun impjegata 

mas-Servizz Parlamentari kif imwaqqaf taħt l-Att dwar is-Servizz Parlamentari, fuq bazi ta’ impjieg 

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

 

2.2 Is-salarju ta’ Finance and Administration Manager huwa ekwivalenti għall-massimu ta’ Skala ta’ 

Salarju 7 (li huwa ta’ €26,618.00). Finance and Administration Manager jibbenefika minn kull żieda 

pprovduta taħt il-ftehim kollettiv fis-seħħ li jirregola l-impjegati fi skala ta’ salarju 7 tas-Servizz 

Pubbliku ta’ Malta. 

 

2.3 Ir-riżultat ippublikat mill-Bord tal-Għażla jibqa’ validu għal perjodu ta’ sena mid-data  

tal-pubblikazzjoni. 

 

  

3. Dmirijiet 

  

3.1  Id-dmirijiet ta’ persuna fil-pożizzjoni ta’ Finance and Administration Manager fil-Kamra 

tad-Deputati jinkludu li: 

  

a) jipprovdi sapport u pariri lis-superjur tiegħu f’oqsma li jikkonċernaw l-immaniġjar finanzjarju u 

l-amministrazzjoni kif ukoll inizjattivi ġodda f’livell maniġerjali li jinkludi moniteraġġ u 

evalwazzjoni ta’ policies; 

b) jimmaniġja, jikkontrolla u jidderiġi l-impjegati li jaqgħu dirett taħt ir-responsabbilità tiegħu u 

jipprovdi leadership u management inkluż superviżjoni, taħriġ, evalwazzjoni tal-aġir, dixxiplina 

u delegazzjoni tal-awtorità; 

c) jwaqqaf miri ċari u aspettattivi lil dawk li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu 

skont performance plans, Performance Management Programmes u business plans; 

d) jipprovdi sapport biex jassigura ħarsien u implimentazzjoni tal-pjan 

strateġiku/business tal-Kamra tad-Deputati; 



 
e) jiżgura li r-regoli Finanzjarji u r-regoli tal-Procurement li jkunu fis-seħħ f’dak iż-żmien ikunu 

mħarsa, jiżgura li l-fondi pubbliċi li għalihom ikun responsabbli huma minfuqa tajjeb u b’mod 

responsabbli; 

f) jiżgura li jinġabar dħul kollu dovut u l-arretrati ta’ dħul u li jinżamm rendikont; 

g) jimmoniterja l-arranġamenti tal-ivjaġġar u n-nefqa ta’ subsistence u contingency allowances u 

jintbagħtu s-sottomissjonijiet kif meħtieġ lit-Teżor u lill-Ministeru tal-Finanzi; 

h) jiżgura li x-xiri jinżamm taħt kontroll strett biex jaċċerta li l-limiti tal-budgets ma jiġux maqbuża 

u fejn hu neċessarju jiġi rreġistrat iffrankar; 

i) jipproponi miżuri lis-superjuri tiegħu mmirati li jtejbu tmexxija xierqa, l-awditjar u l-metodi ta’ 

xiri skont il-liġi u standards preżenti; 

j) iħares, jevalwa u jqis l-infieq u/jew id-dħul skont l-istruzzjonijiet mogħtija mis-superjuri tiegħu; 

k) ifassal rapporti ta’ natura finanzjarja li jinkludu budgetary reports riveduti, monthly financial 

management report, accrual accounting submissions u rapporti oħra ta’ natura finanzjarja u 

amministrattiva kif mitlub mil-Kamra tad-Deputati u l-Ministeru tal-Finanzi; 

l) jassisti fil-proċess annwali tal-budget; 

m) jippreżenta stħarriġ u rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq analiżi bir-reqqa bil-ħsieb li titjieb 

il-qagħda finanzjarja u proċeduri amministrattivi; 

n) jagħti pariri u jgħin b’mod attiv fl-implimentazzjoni ta’ accrual based accounting system; 

o) iżomm ruħu aġġornat ma’ żviluppi fil-qasam ta’ tmexxija xierqa, xiri, ġbir ta’ arretrati u ta’ dħul 

u oqsma oħra relatati; 

p) jissorvelja l-Uffiċċju tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni tal-Parlament u jaċċerta li l-ħidma mitluba 

tkun imwettqa b’mod xieraq; u 

q) iwettaq xogħol ieħor skont struzzjonijiet mogħtija mill-Kap tad-Dipartiment tiegħu u 

mill-Iskrivan tal-Kamra.  

  

4. Rekwiżiti tal-eliġibbiltà 

  

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

  

(a)   ikunu ċittadini ta’ Malta; u 

(b)   (i) ikollhom, jew ikunu ġew approvati biex jingħataw, post-graduate (Masters)  f’livell 7 

tal-MQF, jew kwalifika rikonoxxuta komparabbli, fl-accountancy, u sena (1) esperjenza ta’ 

xogħol relevanti; jew 

(ii) ikollhom, jew ikunu ġew approvati biex jingħataw, first degree rikonoxxuta, f’livell 6  

tal-MQF, jew kwalifika rikonoxxuta kumparabbli, fl-accountancy, u tliet (3) snin esperjenza ta’ 

xogħol relevanti. 

  

4.2  Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafu 4.1, għandhom 

esperjenza ta’ xogħol rilevanti u ppruvata u kapaċi jaħdmu taħt pressjoni u għandhom ħiliet 

eċċellenti ta’ tmexxija xierqa u komunikazzjoni. 

 

 



 
4.3 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta tajba u għandhom jippreżentaw ċertifikat riċenti tal-kondotta 

maħruġ mill-Pulizija mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data ta’ din is-Sejħa għall-Applikazzjonijiet.  

Applikanti li huma impjegati fis-Servizz Pubbliku jridu jippreżentaw Service and Leave Record Form 

(GP 47). 

 

4.4 L-applikanti għandhom ikunu eliġibbli sabiex jiġu maħtura skont paragrafu 4.1 hawn fuq mhux biss 

fid-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet iżda wkoll fid-data tal-ħatra. 

 

4.5 Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbilità, 

sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba. Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom formalment 

ġabu l-kwalifiki msemmija hawn fuq, xorta jiġu kkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew 

approvati għall-għoti tal-kwalifiki imsemmija sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa 

għall-applikazzjonijiet. 

  

5. Sottomissjoni ta' dokumentazzjoni 

  

5.1  Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom ikunu sostanzjati b’ċertifikati u/jew 

dokumenti, li kopja tagħhom għandha tkun mehmuża mal-applikazzjoni.  Kopji scanned mibgħuta 

b’mod elettroniku huma aċċettati. 

 

5.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista. Fejn meħtieġ, 

l-applikanti għandhom jissottomettu dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent mingħand l-MQRIC 

fir-rigward ta’ kwalifiki tagħhom, jew minn awtoritajiet pertinenti oħra. 

   

6. Proċeduri tal-għażla 

  

L-applikanti eliġibbli jiġu eżaminati minn Bord tal-Għażla biex jiddetermina dawk l-applikanti adattati 

għal din il-ħatra. Il-marka massima f’dan il-proċess tal-għażla hija 100 (mija) u l-marka li persuna trid 

iġġib biex tgħaddi hija 50 (ħamsin).  

  

7. Preżentazzjoni tal-applikazzjoni 

  

7.1 L-applikazzjonijiet, flimkien mal-kondotta tal-puluzija u curriculum vitae li juru l-kwalifiki u 

l-esperjenza, jintlaqgħu mill-Kap tat-Taqsima Finanzi u Amministrazzjoni tal-Kamra tad-Deputati, 

Parlament ta’ Malta, Misraħ il-Ħelsien, Il-Belt Valletta VLT 1010, jew jintbagħtu b’mod elettroniku 

f’dan emejl: dcs.parlament@parlament.mt sa mhux aktar tard minn nofsinhar (12.00pm)  

tal-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018.  

 

7.2  Din is-sejħa għal applikazzjonijiet għall-ħatra ta’ Finance and Administration Manager fil-Kamra 

tad-Deputati, Parlament ta’ Malta qiegħda titqiegħed fuq il-website tal-Parlament ta’ Malta f’dan 

indirizz www.parlament.mt.  In-numru tat-telefown tat-Taqsima Rizorsi Umani u Finanzi tal-Kamra 

tad-Deputati huwa: +356 2559 6352. 

 

mailto:dcs.parlament@parlament.mt
http://www.parlament.mt/


 
8.  Dispożizzjonijiet ġenerali 

  

Provvedimenti ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari 

  

 għall-akkomodazzjoni raġjonevoli għall-persuni b'diżabilità rreġistrati;  

 għall-aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati;  

 għas-sottomissjoni ta' dikjarazzjonijiet ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiċi;  

 għall-pubblikazzjoni tar-riżultat;  

 għall-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;  

 għall-eżami mediku; u 

 għaż-żamma ta’ dokumenti,  

 

jinsabu fil-website tal-Parlament ta’ Malta fl-indirizz www.parlament.mt jew jinkisbu mit-Taqsima 

Finanzi u Amministrazzjoni tal-Kamra tad-Deputati, Parlament ta’ Malta. Dawn id-dispożizzjonijiet 

ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet. 

 

 

      5 ta’ Jannar 2018 

 

http://www.parlament.mt/

