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Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
Post tax-xogħol battal għall-kariga ta’  

Espert fl-Appoġġ għall-Kapaċità tal-Komunikazzjoni  
fit-Taqsima tal-Komunikazzjoni u l-Kapaċità fis-Saħħa Pubblika 

(ECDC/AD/2016/PHC-ECCS) 
 
 

Qegħdin jintlaqgħu applikazzjonijiet għall-kariga ta’ Aġent Temporanju msemmija fuq fiċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) 

Deskrizzjoni tal-Impjieg 

Il-persuna impjegata ser taħdem fit-Taqsima tal-Appoġġ għall-Komunikazzjoni, b’kollaborazzjoni 
milll-qrib ma’ kollegi involuti f’attivitajiet ta’ appoġġ, taħriġ u tħejjija b’rabta mal-kapaċità tal-
pajjiżi fit-Taqsima tal-Komunikazzjoni u l-Kapaċità tas-Saħħa Pubblika (PHC) u fl-ECDC b’mod 
ġenerali. 

Il-persuna impjegata ser tirrapporta lill-Mexxej tal-Grupp għall-Istampa, il-Midja u l-
Komunikazzjoni. 

B’mod partikolari, hija għandha tkun involuta fl-aspetti operazzjonali għall-oqsma ta’ ħidma li 
ġejjin: 

 Tipprovdi appoġġ għall-programmi tal-mard tal-ECDC dwar l-attivitajiet relatati mal-
appoġġ għall-kapaċità tal-pajjiżi fil-qasam tal-komunikazzjoni tar-riskji u l-bidla fl-imġiba; 

 Tipprovdi appoġġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri tal-UE fil-qasam tal-
komunikazzjoni tar-riskji u l-kriżijiet fil-kuntest tad-Deċiżjoni 1082/2013/UE dwar theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa; 

 Tappoġġja l-isforzi sabiex il-komunikazzjoni tar-riskji u l-kriżijiet tiġi integrata fl-ippjanar 
ta’ tħejjija nazzjonali fl-UE; 

 Tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri tal-UE dwar il-bini tal-kapaċità fil-qasam tal-
komunikazzjoni dwar is-saħħa, inkluż taħriġ; 

 Tappoġġja l-iżvilupp ta’ ‘komunitajiet ta’ prattika’ fl-oqsma tal-komunikazzjoni tar-riskji u 
l-kriżijiet; 

 Tirrappreżenta lill-ECDC f’netwerks u laqgħat internazzjonali relatati mal-komunikazzjoni 
tar-riskji u l-kriżijiet; 

 Tikkontribwixxi għal attivitajiet oħrajn tal-ECDC, skont kif meħtieġ, u fil-qasam ta’ 
kompetenza tagħha. 
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Il-kwalifiki u l-esperjenzi meħtieġa 

A. Rekwiżiti formali 

Sabiex tkun kandidat eliġibbli, jeħtieġ li tissodisfa sett ta’ rekwiżiti formali. Dawn ir-rekwiżiti 
huma: 

 Livell ta’ edukazzjoni li jikkorrespondi għal studji universitarji kkompletati ta’ mill-inqas 
tliet snin, iċċertifikat b’diploma1; 

 Għarfien sħiħ ta’ waħda mil-lingwi tal-Komunitajiet u għarfien sodisfaċenti ta’ lingwa 
oħra tal-Komunitajiet safejn meħtieġ għall-qadi ta’ dmirijietek2; 

 Nazzjonalità ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-UE jew tan-Norveġja, tal-Islanda jew tal-
Liechtenstein; 

 Tkun intitolat għad-drittijiet sħaħ tiegħek bħala ċittadin3; 

 Tkun issodisfajt kwalunkwe obbligi imposti mil-liġijiet applikabbli dwar is-servizz militari; 

 Tissodisfa r-rekwiżiti ta’ karattru mitluba għat-twettiq tad-dmirijiet involuti; u 

 Tkun fiżikament b'saħħtek biex twettaq id-dmirijiet marbuta ma' din il-kariga. 

 

B. Kriterji tal-għażla 

Sabiex tikkwalifika għal din il-kariga, aħna identifikajna kriterji essenzjali fir-rigward tal-
esperjenza professjonali u l-karatteristiċi personali/ħiliet interpersonali. Dawn huma: 

Esperjenza/għarfien professjonali: 

 Lawrja universitarja jew kwalifika professjonali ekwivalenti fil-komunikazzjoni, fil-
ġurnaliżmu jew f’oqsma relatati; 

 Mill-inqas 5 snin ta’ esperjenza professjonali (wara li tingħata d-diploma), li mill-inqas 3 
minnhom ikunu nkisbu f’pożizzjonijiet relatati mad-dmirijiet deskritti fid-deskrizzjoni tal-
impjieg; 

 Għarfien tajjeb u esperjenza tax-xogħol prattika f’dak li għandu x’jaqsam mal-
komunikazzjoni tar-riskji u l-kriżijiet abbażi ta’ kunċetti u prinċipji moderni; 

 Esperjenza qawwija fit-tixrid ta’ għarfien fil-komunikazzjoni; 

 Esperjenza qawwija fl-appoġġ għall-kampanji tas-saħħa pubblika u l-attivitajiet ta’ bidla 
fl-imġiba b’rabta mas-saħħa; 

 Esperjenza fil-komunikazzjoni matul kriżi / sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. 

                                                 

1 Għandhom jiġu kkunsidrati biss iċ-ċertifkati u d-diplomi li jkunu ngħataw fl-Istati Membri tal-UE jew li huma s-suġġett ta’ ċertifikati 

ta’ ekwivalenza maħruġin mill-awtoritajiet fl-Istati Membri msemmija 

2 Barra minn hekk, sabiex ikunu eliġibbli għal promozzjoni permezz ta’ eżerċizzju ta’ promozzjoni annwali, il-membri tal-persunal 
għandu jkollhom għarfien operazzjonali tat-tielet lingwa tal-UE, kif deskritt fir-Regolamenti tal-Persunal u r-Regoli ta’ 
Implimentazzjoni applikabbli.  

3 Qabel jinħatar, il-kandidat li jintgħażel jintalab jipprovdi ċertifikat mill-fajl tal-pulizija sabiex ikun ivverifikat li ma għandu ebda 
rekord kriminali. 
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Karatteristiċi personali/ħiliet interpersonali: 

 Għarfien eċċellenti tal-Ingliż, kemm miktub kif ukoll mitkellem; 

 Ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti; 

 Proattiv u orjentat lejn il-kisba tal-għanijiet; 

 Il-ħila li tikkollabora bħala membru ta’ tim; 

 Ħiliet organizzazzjonali qawwija, approċċ strutturat għall-kompiti u l-ħila li tipprijoritizza; 

 Livell għoli ta’ sensittività politika. 

Identifikajna wkoll xi esperjenzi u ħiliet li huma vantaġġjużi għal din il-kariga. Dawn huma: 

 Esperjenza ta’ xogħol minn ambjent internazzjonali u multikulturali; 

 Esperjenza pprovata fl-akkwist pubbliku u fil-ġestjoni tal-kuntratti. 

 

Skont l-għadd ta’ applikazzjonijiet li jaslu, il-kumitat tal-għażla jista’ japplika rekwiżiti aktar stretti 
fi ħdan il-kriterji tal-għażla msemmija qabel. 

 

Il-ħatra u l-kundizzjonijiet tal-impjieg 

Il-persuna impjegata tinħatar abbażi ta’ lista mqassra proposta mill-Kumitat tal-Għażla lid-
Direttur.  Dan l-avviż ta’ post battal huwa l-bażi għall-istabbiliment tal-proposta tal-Kumitat tal-
Għażla. Il-kandidati jistgħu jintalbu joqogħdu għal testijiet bil-miktub. Il-kandidati għandhom 
jinnotaw li l-proposta tista’ tiġi ppubblikata u li l-inklużjoni fil-lista mqassra ma tiggarantixxix ir-
reklutaġġ.Il-lista mqassra ta’ kandidati tiġi stabbilita wara proċess tal-għażla miftuħ. 

Il-kandidat li jintgħażel jiġi rreklutat bħala Aġent Temporanju, skont l-artikolu 2f) tal-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej, għal perjodu ta’ ħames 
snin li jista’ jiġġedded. Il-ħatra ser tkun fil-grad AD 5. 

L-applikanti għandhom jieħdu nota tar-rekwiżit skont ir-regolamenti tal-persunal tal-UE li l-
membri tal-persunal ġodda kollha għandhom ilestu b’suċċess perjodu ta’ probazzjoni. 

Għal aktar tagħrif dwar il-kundizzjonijiet kuntrattwali u tax-xogħol, jekk jogħġbok irreferi għall-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej, li huma disponibbli fil-
link li ġejja: 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Il-post tal-impjieg ser ikun Stokkolma, fejn iċ-Ċentru għandu l-attivitajiet tiegħu. 

 

Lista ta’ riserva 

Tista’ tinħoloq lista ta’ riserva u tintuża bħala riserva għar-reklutaġġ, f’każ li jinħolqu postijiet 
tax-xogħol battala simili. Din tkun valida sal-31 ta’ Diċembru 2016 u tista’ tiġi estiża. 

 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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Proċedura tal-applikazzjoni 

Biex tapplika, jekk jogħġbok ibgħat applikazzjoni mimlija lil 
Recruitment@ecdc.europa.eu, fejn tindika b’mod ċar ir-referenza tal-post tax-
xogħol battal flimkien ma’ kunjomok fil-linja tas-suġġett tal-ittra elettronika. 

Biex l-applikazzjoni tiegħek tkun valida għandek timla s-sezzjonijiet meħtieġa kollha 
tal-formola tal-applikazzjoni, li għandha tiġi sottomessa f’format Word jew PDF u 
preferibbilment bl-Ingliż4. Kull applikazzjoni mhux kompluta titqies bħala invalida. 

Il-forma tal-applikazzjoni tal-ECDC tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tagħna 
hawnhekk: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Id-data tal-għeluq għat-tressiq tal-applikazzjonijiet hija l-10 ta’ Mejju 2016, f’24:00 CET. 

Minħabba l-volum kbir ta’ applikazzjonijiet li jaslu, jiġu nnotifikati biss dawk il-kandidati li 
jintgħażlu għall-intervisti. 

Aktar tagħrif dwar l-istatus ta’ din il-proċedura tal-għażla jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku 
tagħna bl-użu tal-link ipprovduta hawn fuq. 

                                                 

4 Dan l-avviż ta’ post battal ġie tradott fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-UE mill-oriġinal bl-Ingliż tiegħu. Billi 

l-lingwa tal-operat ta’ kuljum fl-Aġenzija ġeneralment hija l-Ingliż, l-ECDC jippreferi li jirċievi l-
applikazzjoni bl-Ingliż. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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