POST TA’ MANIĠER (MANIĠJAR TA’ L-ASSI)
FL-UFFIĊĊJU GĦALL-IRKUPRU TA’ L-ASSI.
Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu ukoll il-femminil.

1. Id-Direttur ta’ l-Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi jilqa’ applikazzjonijiet minn persuni
interessati għall-post ta’ Maniġer (Maniġjar ta’ l-Assi) fi ħdan l-Uffiċċju għall-Irkupru ta’ lAssi.
2. Termini u Kundizzjonijiet
2.1. Il-persuna magħżula tidħol fuq bażi indefinita bħala bħala Maniġer (Maniġjar ta’ lAssi) fl-Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi.
2.2. Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax-il (12) xahar.
2.3 Is-Salarju ta’ Maniġer (Maniġjar ta’ l-Assi) fuq bażi ‘full time’ fl-Uffiċċju għallIrkupru ta’ l-Assi huwa ekwivalenti għal massimu ta’ Grad 4, li bħalissa hu €28,081
(Tmienja u għoxrin elf u wieħed u tmenin) fis-sena, b’żieda annwali ta’ €732 (seba’
mija u tnej u tletin) u inkrement ta €531 (ħames mija u wieħed u tletin)
2.4 Min ikun maħtur ikun ukoll intitolat għal ‘allowance’ ta’ komunikazzjoni u
‘allowance’ tal-prestazzjoni sa 10% tas-salarju bażiku.
2.5 Il-persuna maħtura għandha tiżgura li qed topera skont il-Kodiċi tal-Etika hekk kif
stipulat f’ kapitlu 595 ta’ l-Att dwar l-Aministrazzjoni Pubblika, u li ma’ twettaq lebda tip ta’ xogħol barra mill-impjieg tagħha mal-Gvern li jista’ jmur kontra linteressi tal-Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi u/jew li jista’ jwassal għal kunflitt ta’
interess jew tfixkil fil-qadi tad-dmirijiet uffiċjali tagħha mal-Uffiċċju għall-Irkupru
ta’ l-Assi. Xogħol privat għandu dejjem ikun bil-permess tad-Direttur.

3. Dmirijiet
3.1 Il-Maniġer (Maniġjar ta’ l-Assi) għandu jirraporta lid-Direttur tal-Uffiċċju għallIrkupru tal-Assi jew lil kull persuna oħra li d-Direttur jista’ jiddelega bil-għan li
jitqassmu d-dmirijiet u r-responsabilitajiet, hekk kif japplikaw minn żmien għal
żmien.
3.2 Filwaqt li l-kandidat magħżul hu mistenni li jħaddan integrità u kunfidenzjalità stretta
ta’ l-aspetti kollha tax-xogħol tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi, ikun mistenni li
jipprovdi servizzi effiċjenti u professjonali u jipparteċipa bis-sħiħ fid-diversi dmirjiet
li jsiru mill-Uffiċċju, inkluzi iżda mhux limitati għal:

a) Tikkorispondi mall-uffiċċjali legali ta’ l-istess uffiċċju taħt is-superviżjoni tadDirettur, għall-ġbir ta’ assi jew valur korrispondenti fl-eżekuzzjoni ta’ konfiski
ordnati mill-Qorti, jew assi oħra suġġett ta’ ġbir taħt ordnijiet oħra jew miżuri ta’
protezzjoni hekk kif mistenni mill-ARB;
b) Ikollok rwol attiv fil-koordinazzjoni u l-parteċipazzjoni f'ispezzjonijiet fuq il-post
kif ordnat mid-Direttur ARB;
c) Tmexxi tim responsabbli mill-imaniġjar ta’ l-assi li jistgħa jkun magħmul minn
uffiċċjali ta’ l-ARB, uffiċjali mislufa minn awtoritajiet oħra u kuntratturi assenjati
biex iwettqu operazzjonijiet ta’ ġestjoni ta' assi;
d) Tiżgura li l-immaniġġjar ta’ kwalunkwe assi fdati lill-ARB jiġu dokumentat fiddettall u t-trasferiment tal-assi lejn il-faċilità tal-ħażna tal-ARB jitwettaq bl-ikbar
diliġenzi li jelimina kwalunkwe riskju ta' danni jew kwalunkwe tnaqqis fil-valur;
e) Responsabbli għall-immaniġġjar u l-preservazzjoni xierqa ta’ assi miżmuma taħt
il-kustodja ta' l-ARB, u l-monitoraġġ regolari ta’ dawn l-assi għandu jiġi rrappurtat
lid-Direttur ta' l-ARB;
f) Iż-żamma ta’ Sistema ta’ Ġestjoni tal-Każijiet b’statistika ċara dwar il-ġestjoni talassi u biex iżżomm komunikazzjoni kostanti ma’ unitajiet oħra fl-ARB għal dan liskop;
g) Tikkoordina r-rimi effiċjenti ta 'assi f’ ħin adekwat u jkun dokumentat b’dettal lproċess kollu, inkluż l-bejgħ u l-valur tar-rikavat favur il-gvern;
h) Responsabbli għaż-żamma u l-ġestjoni tal-faċilitajiet tal-ħażna tal-ARB u lakkwist ta’ oġġetti u servizzi meħtieġa b'rabta mal-ġestjoni tal-assi f'konformità
mar-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku;
i) Tassisti fl-implimentazzjoni u tosserva x-xogħol fuq il-proġett ta’ l-ARB relatat
mad-disinn u l-bini ta’ faċilita ta’ ħażna;
j) Tassisti lid-Direttur ARB fi kwalunkwe kwistjoni relatata mal-Protezzjoni tadData,
k) Issegwi u taġġorna fuq iċ-ċirkulari rilevanti tal-Gvern, leġislazzjoni u kwalunkwe
trattat, konvenzjoni, ftehim jew ftehim li għalih Malta tkun parti u li għandha
x'taqsam direttament jew indirettament mal-qasam tal-ġestjoni tal-assi.
l) Tattendi sessjonijiet ta’ taħriġ stabbiliti kemm lokalment kif ukoll barra mill-pajjiż
kif ukoll tipprovdi taħriġ lill-persunal tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi, meta jkun
meħtieġ;
m) Tirrappreżenta lill-Uffiċċju tal-Irkupru tal-Assi f'laqgħat li jsiru lokalment u / jew
barranin;

n) Twettiq ta’ assenjazzjonijiet ad hoc relatati mal-Uffiċċju tal-Irkupru tal-Assi li
jista’ jinħoloq minn żmien għal żmien kif jista' jiġi delegat mid-Direttur talUffiċċju tal-Irkupru tal-Assi.

4. Eliġibbilita’, Kwalifiki u Esperjenzi Meħtieġa
4.1 Mal-ħin u d-data ta’ l-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti
għandhom ikunu:
a) Ċittadini ta’ Malta;
Jew
b) Ċittadini ta’ Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea li huma intitolati għal trattament
ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ xogħol bis-saħħa tal-leġislazzjoni ta'
l-UE u disposizzjonijiet ta’ trattati li jittrattaw il-moviment ħieles tal-ħaddiema;
Jew
c) Ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li huma intitolati għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin fi kwistjonijiet relatati ma' l-impjieg bis-saħħa ta’ l-applikazzjoni
għal dak il-pajjiż tal-leġislazzjoni ta' l-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati li jittrattaw
il-moviment liberu tal-ħaddiema;
Jew
d) Kull persuna oħra li hija intitolata għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi
kwistjonijiet relatati mal-impjieg skont il-liġi jew il-leġislazzjonijiet u
dispożizzjonijiet tal-UE msemmija hawn fuq, minħabba r-relazzjoni familjari
tagħhom ma’ persuni msemmija fil-paragrafu ( a), (b) jew (c);
Jew
c) Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ngħataw status ta' residenti għal żmien twil f'Malta taħt
ir-regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar "Status ta 'Residenti għal Żmien
Twil (Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi)" jew li ngħataw permess ta’ residenza skont irregolament 18 (3 ) tagħha, flimkien ma’ membri tal-familja ta' ċittadini ta’ pajjiżi
terzi bħal dawn li ngħataw permess ta' residenza skond ir- “Regolamenti ta
'riunifikazzjoni tal-Familja,
Il-parir tad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u Expatriates għandu jitfittex kif meħtieġ
fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet t’ hawn fuq.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f' (b), (c), (d) u (e) hawn fuq tkun teħtieġ il-ħruġ
liċenzja ta' impjieg sakemm dan ikun meħtieġ mill-Att dwar l-Immigrazzjoni u lleġislazzjoni sussidjarja. Il-Korporazzjoni tal-Impjiegi u t-taħriġ għandha tiġi
kkonsultata kif meħtieġ fuq din il-kwistjoni.
4.2 Kapaċi tikkomunika bil-lingwa Maltija u Ingliża;
4.3 Fil-pussess ta’:

a)

fil-pussess, ta’ kwalifika rikonoxxuta fil-livell MQF 6 fil-qasam ta’
akkwisti pubbliċi, finanżi, kontijiet; ġestjoni tan-negozju, kummerċ,
amministrazzjoni jew kwalifika rilevanti u rikonoxxuti oħra, kif ukoll
ta’ l-inqas sena (1) esperjenża f’xogħol rilevanti;

JEW
b)

fil-pussess, ta’ kwalifika rikonoxxuta fil-livell MQF 5 fil-qasam ta’
akkwisti pubbliċi, finanżi, kontijiet; ġestjoni tan-negozju, kummerċ,
amministrazzjoni jew kwalifika rilevanti u rikonoxxuti oħra, kif ukoll
ta’ l-inqas tlett snin (3) esperjenża f’xogħol rilevanti.

Il-persuna maħtura trid tkun ta' karattru morali tajjeb u tipprezenta ċertifikat tal-kondotta talpulizija maħruġ sa mhux inqas minn sitt xhur mid-data ta’ l-applikazzjoni, għandu jkun
sottomess ma’ l-applikazzjoni.

5. Ħiliet u Abiltajiet
•

Kapaċita ta’ flessibilita u adattabilita fix-xogħol.

•

Ħiliet fil-ġestjoni tal-ħin u organizazzjoni;

•

Hiliet fil-kitba, verbali u analitiċi;

•

Ħiliet tajbin tal-komunikazzjoni u smigħ;

•

Ħiliet fl-użu tat-teknoloġija ta’ l-informatika;

•

Kapaċitajiet tajbin fl-investigazzjonijiet finanżjarji;

•

Abilita’ li taħdem indipendentament, kif ukoll ġo tim;

•

Livell għoli ta’ motivazzjoni personali u abbilta li tfassal għanijiet u jintlaħqu;

•

Abbilta li taħdem taħt pressjoni ta’ xogħol;

•

Għarfien dwar bejgħ permezz ta’ irkant.

L-Uffiċju għall-Irkupru ta’ l-Assi jirriserva d-dritt li jħassar riżultat tal-proċess ta’ l-għażla
jekk f’kull ħin jirriżulta li l-kandidat ta’ suċċess għandu/ha rekord kriminali mhux
aċċettabli jew li kien hemm tkeċċieha minn entita Pubblika.

6. Sottomissjonijiet tal-applikazzjonijiet
6.1 Il-kwalifiki u/jew l-esperjenza mitluba għandhom ikunu sostnuti minn ċertifikati
u/jew testimonjanzi, li kopji tagħhom għandhom jiġu mehmuża mal-applikazzjoni.

Ċertifikati ta’ Diploma/Grad/Post-Gradwati jew kwalifiki komparabbli għandhom
ikunu akkumpanjati minn traskrizzjoni bl-Ingliż (Diploma/Suppliment taċ-Certifikat),
li turi Grad miksub u l-klassifikazzjoni finali. Kopji taċ-ċertifikati mibgħuta b’mod
elettroniku huma aċċettati.

6.2 Ċertifikati oriġinali u/jew testimonjanzi għandhom ikunu prodotti invarjabbilment
għall-verifika fl-intervista.

6.3 L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu għall-attenzjoni tad-Direttur, Asset
Recovery Bureau, permezz tal-indirizz elettroniku: arbmalta@gov.mt

6.4 L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu curriculum vitae (li għandu jinkludi lista ta’
kwalifiki miżmuma mill-applikant) u Ċertifikat ta’ Kondotta tal-Pulizija. Jekk iċċertifikat tal-kondotta tal-Pulizija ma jkunx ippreżentat waqt is-sottomissjoni ta’ lapplikazzjoni, din titqies awtomatikament invalida u ineliġibli.

6.5 Id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni ta’ l-pplikazzjonijiet hija f’nofsinhar (CET) talĠimgħa, 21 ta’ Awwissu, 2020.

Kopja tad-Deskrizzjoni tax-Xogħol tista’ titniżżel billi tara t-Taqsima talPostijiet Vakanti fuq is-Sit Elettroniku tal-ARB li tista' tiġi aċċessata fuq:
arb.gov.mt

