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V
(Avviżi)

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

IL-FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TITJIB TALKONDIZZJONIJIET TAL-GĦAJXIEN U TAX-XOGĦOL
AVVIŻ TA' KONKORS ĠENERALI: PROGRAMMATUR ANALISTA
REFERENZA: EF/TA/09/01
(2009/C 105 A/01)
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol (Eurofound), b'sede f'Dublin,
fl-Irlanda, qed tfittex li tirrekluta Programmatur Analista.
Il-kandidat li jintgħażel għandu jirrapporta lill-Kap tal-Unità tal-ICT (Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komu
nikazzjoni) u jkun responsabbli għal xi wħud mill-punti li ġejjin jew għall-punti kollha:
— Implimentazzjoni tas-Server Microsoft Office Sharepoint 2007 (MOSS) inkluż il-konfigurazzjoni, l-inte
grazzjoni tiegħu ma' sistemi eżistenti, tibdil skont id-domanda u l-programmazzjoni.
— It-tfassil mill-ġdid u l-iżvilupp tal-Intranet: It-tfassil u l-implimentazzjoni ta' soluzzjoni xierqa għat-titjib
tal-Intranet tal-Eurofound u l-applikazzjonijiet relatati.
— Analiżi ta' ħtiġijiet, speċifikazzjoni u implimentazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-intrapriżi, b'kollaborazz
joni mill-qrib mal-persunal tal-Eurofound li jaħdmu mal-unitajiet ta' negozju relevanti.
— L-implimentazzjoni, id-dokumentazzjoni u l-appoġġ għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq l-Intranet b'kolla
borazzjoni mill-qrib mal-kuntratturi esterni tal-programmazzjoni tal-Eurofound.
— Kollaborazzjoni mill-qrib ma' membri oħra tat-tim tal-ICT sabiex ikun provdut appoġġ tat-tip ICT u tas
sejba ta' żbalji (trouble shooting) permezz tal-Għajnuna teknika (Helpdesk) tal-ICT.
— Dmirijiet u responsabbiltajiet oħra li jistgħu jiġu assenjati.
Dan il-konkors huwa miftuħ għal kandidati li:
— huma ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
— huma intitolati għal drittijiet sħaħ bħala ċittadini;
— ikunu ssodisfaw l-obbligi kollha imposti mil-leġiżlazzjoni dwar is-servizz militari;
— ikunu kapaċi juru referenzi dwar il-personalità rigward l-idoneità fil-qadi tad-dmirijiet speċifikati;
— ikollhom għarfien estensiv ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għarfien sodisfaċenti ta' lingwa oħra
tal-Unjoni, inkluż għarfien eċċellenti tal-Ingliż li hija l-lingwa prinċipali tal-Eurofound;
— edukazzjoni sekondarja mitmuma b'livell avvanzat attestat b'diploma li tagħti aċċess għal studji universi
tarji;
— tal-anqas tliet snin esperjenza wara t-tmiem tad-diploma, inkluż sentejn ta' esperjenza f'kariga simili.
Il-kandidat li jintgħażel ser jiġi reklutat fil-Grupp ta' Funzjoni AST, Grad 3, bħala Aġent Temporanju b'kun
tratt ta' żmien indeterminat.
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Dettalji sħaħ tal-kariga kif ukoll l-proċeduri ta' applikazzjoni u selezzjoni jistgħu jitniżżlu mill-paġna tal-pos
tijiet battala tal-websajt tal-Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Il-kandidati għandhom
jaqraw bir-reqqa l-avviż tal-post battal peress li applikazzjonijiet inkompluti ser jiġu eliminati.
L-applikazzjonijiet kollha għandhom jiġu sottomessi fuq formola ta' applikazzjoni uffiċjali li tista' titniżżel
mill-websajt.
Data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet: 7 ta' Ġunju 2009

AVVIŻ TA' KONKORS ĠENERALI: MANIĠER TAR-RIĊERKA FIL-ĠESTJONI TAR-RIŻORSI
UMANI
REFERENZA: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), b'sede f'Dublin, flIrlanda, qed tfittex li tirrekluta Maniġer tar-Riċerka (M/F) fil-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani.
Il-kariga ta' Maniġer tar-Riċerka — HRM se tkun ibbażata fl-Unità għar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Iżvilupp
fuq il-Post tax-Xogħol li tanalizza l-fatturi li jirriżultaw f'tibdil — il-globalizzazzjoni, il-bidla teknoloġika u t
tixjiħ demografiku — u teżamina l-impatt ta' dawn il-fatturi fid-dinja tax-xogħol. L-unità għandha l-intenz
joni li ssaħħaħ il-kapaċità tagħha biex teżamina l-kwistjonijiet assoċjati tal-organizzazzjoni tax-xogħol, il
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali, il-produttività, il-kapaċità innovattiva, il-motivazzjoni u l-iżvilupp
tal-kapital uman mill-perspettiva ta' kumpanija.
Il-kandidat li jintgħażel ikollu għarfien espert u esperjenza ta' suċċessi fil-ġestjoni internazzjonali tar-riżorsi
umani u jkun jista' japplika l-esperjenza prattika tiegħu fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' riċerka
fl-oqsma deskritti hawn fuq. Il-kandidat magħżul, li jirrapporta lill-Kap tal-Unità għar-Relazzjonijiet Industri
jali u l-Iżvilupp fuq il-Post tax-Xogħol, ikollu rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' dan l-orjentament ġdid, b'enfasi fuq
il-livell tal-kumpanija.
Dan il-konkors huwa miftuħ għal kandidati li:
— huma ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
— huma intitolati għal drittijiet sħaħ bħala ċittadini;
— ikunu issodisfaw l-obbligi kollha imposti mil-leġiżlazzjoni dwar is-servizz militari;
— ikunu kapaċi juru referenzi dwar il-personalità rigward l-idoneità fil-qadi tad-dmirijiet speċifikati;
— ikollhom għarfien estensiv ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għarfien sodisfaċenti ta' lingwa oħra
tal-Unjoni, inkluż għarfien eċċellenti tal-Ingliż li hija l-lingwa prinċipali tal-Eurofound;
— ikollhom edukazzjoni universitarja tal-anqas 4 snin li jwasslu għal lawrja fil-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani
jew fl-Amministrazzjoni Kummerċjali;
— ikollhom tal-anqas sitt snin esperjenza professjonali relevanti wara li jkunu kisbu l-lawrja universitarja;
Il-kandidat li jintgħażel ser jiġi reklutat fil-Grupp ta' Funzjoni AD, Grad 7, bħala Aġent Temporanju b'kun
tratt ta' żmien indeterminat.
Dettalji sħaħ tal-kariga kif ukoll l-applikazzjoni u l-proċeduri ta' selezzjoni jistgħu jitniżżlu mill-paġna tal
postijiet battala tal-websajt tal-Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Il-kandidati għand
hom jaqraw bir-reqqa l-avviż tal-post battal peress li applikazzjonijiet inkompluti ser jiġu eliminati.
L-applikazzjonijiet kollha għandhom jiġu sottomessi fuq formola ta' applikazzjoni uffiċjali li tista' titniżżel
mill-websajt.
Data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet: 7 ta' Ġunju 2009
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Dettalji sħaħ tal-kariga kif ukoll l-proċeduri ta' applikazzjoni u selezzjoni jistgħu jitniżżlu mill-paġna tal-pos
tijiet battala tal-websajt tal-Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Il-kandidati għandhom
jaqraw bir-reqqa l-avviż tal-post battal peress li applikazzjonijiet inkompluti ser jiġu eliminati.
L-applikazzjonijiet kollha għandhom jiġu sottomessi fuq formola ta' applikazzjoni uffiċjali li tista' titniżżel
mill-websajt.
Data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet: 7 ta' Ġunju 2009

AVVIŻ TA' KONKORS ĠENERALI: MANIĠER TAR-RIĊERKA FIL-ĠESTJONI TAR-RIŻORSI
UMANI
REFERENZA: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), b'sede f'Dublin, flIrlanda, qed tfittex li tirrekluta Maniġer tar-Riċerka (M/F) fil-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani.
Il-kariga ta' Maniġer tar-Riċerka — HRM se tkun ibbażata fl-Unità għar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Iżvilupp
fuq il-Post tax-Xogħol li tanalizza l-fatturi li jirriżultaw f'tibdil — il-globalizzazzjoni, il-bidla teknoloġika u t
tixjiħ demografiku — u teżamina l-impatt ta' dawn il-fatturi fid-dinja tax-xogħol. L-unità għandha l-intenz
joni li ssaħħaħ il-kapaċità tagħha biex teżamina l-kwistjonijiet assoċjati tal-organizzazzjoni tax-xogħol, il
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali, il-produttività, il-kapaċità innovattiva, il-motivazzjoni u l-iżvilupp
tal-kapital uman mill-perspettiva ta' kumpanija.
Il-kandidat li jintgħażel ikollu għarfien espert u esperjenza ta' suċċessi fil-ġestjoni internazzjonali tar-riżorsi
umani u jkun jista' japplika l-esperjenza prattika tiegħu fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' riċerka
fl-oqsma deskritti hawn fuq. Il-kandidat magħżul, li jirrapporta lill-Kap tal-Unità għar-Relazzjonijiet Industri
jali u l-Iżvilupp fuq il-Post tax-Xogħol, ikollu rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' dan l-orjentament ġdid, b'enfasi fuq
il-livell tal-kumpanija.
Dan il-konkors huwa miftuħ għal kandidati li:
— huma ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
— huma intitolati għal drittijiet sħaħ bħala ċittadini;
— ikunu issodisfaw l-obbligi kollha imposti mil-leġiżlazzjoni dwar is-servizz militari;
— ikunu kapaċi juru referenzi dwar il-personalità rigward l-idoneità fil-qadi tad-dmirijiet speċifikati;
— ikollhom għarfien estensiv ta' lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għarfien sodisfaċenti ta' lingwa oħra
tal-Unjoni, inkluż għarfien eċċellenti tal-Ingliż li hija l-lingwa prinċipali tal-Eurofound;
— ikollhom edukazzjoni universitarja tal-anqas 4 snin li jwasslu għal lawrja fil-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani
jew fl-Amministrazzjoni Kummerċjali;
— ikollhom tal-anqas sitt snin esperjenza professjonali relevanti wara li jkunu kisbu l-lawrja universitarja;
Il-kandidat li jintgħażel ser jiġi reklutat fil-Grupp ta' Funzjoni AD, Grad 7, bħala Aġent Temporanju b'kun
tratt ta' żmien indeterminat.
Dettalji sħaħ tal-kariga kif ukoll l-applikazzjoni u l-proċeduri ta' selezzjoni jistgħu jitniżżlu mill-paġna tal
postijiet battala tal-websajt tal-Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Il-kandidati għand
hom jaqraw bir-reqqa l-avviż tal-post battal peress li applikazzjonijiet inkompluti ser jiġu eliminati.
L-applikazzjonijiet kollha għandhom jiġu sottomessi fuq formola ta' applikazzjoni uffiċjali li tista' titniżżel
mill-websajt.
Data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet: 7 ta' Ġunju 2009

7.5.2009

REVIŻJONI TAL-ĠU C A “KOMPETIZZJONI”
Hawn taħt għandek issib il-lista ta' C A ppubblikati matul din is-sena.
Ħlief meta indikat mod ieħor, il-Ġurnali Uffiċjali huma ppubblikati fil-lingwi kollha.
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P R E ZZ TAL -AB B ONAME NT 2009 ( ming ħ a jr VAT, inklu żi l-is pe jje ż ta l-p os ta b ’kuns inna norma li)
Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje L+C , e dizzjoni s ta mpa ta bis s

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

1 000 E UR fis -s e na (*)

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje L+C , e dizzjoni s ta mpa ta bis s

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

100 E UR fix-xa ha r (*)

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje L+C , s ta mpa ti + C D-R OM a nnwa li

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

1 200 E UR fis -s e na

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje L, e dizzjoni s ta mpa ta bis s

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

700 E UR fis -s e na

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje L, e dizzjoni s ta mpa ta bis s

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje C , e dizzjoni s ta mpa ta bis s

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje C , e dizzjoni s ta mpa ta bis s

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

70 E UR fix-xa ha r
400 E UR fis -s e na
40 E UR fix-xa ha r

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje L+C , C D-R OM fix-xa ha r (kumula ttiva )

22 lingwa uffiċja li ta l-UE

500 E UR fis -s e na

S upplime nt ta l-Ġ urna l Uffiċja li (s e rje S ), S wie q P ubbliċi u Appa lti,
C D-R OM, że wġ e dizzjonijie t fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċja li ta l-UE

360 E UR fis -s e na
(= 30 E UR fix-xa ha r)

Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-UE , s e rje C – Kompe tizzjonijie t

S kont il-lingwa /i
ta l-Kompe tizzjoni

(*) Il-pre zz kull kopja :

bi 32 pa ġna :
minn 33 s a 64 pa ġna :
a kta r minn 64 pa ġna :

50 E UR fis -s e na

6 E UR
12 E UR
P re zz fis s għa l kull ka ż

L-a bbona me nt f’Il-Ġ urna l Uffiċ ja li ta l-Unjoni E wrope a , li joħroġ fil-lingwi uffiċ ja li ta l-Unjoni E wrope a , hu dis ponibbli
f’22 ve rżjoni lingwis tika . Inklużi fih he mm is -s e rje L (Le ġiżla zzjoni) u C (Komunika zzjoni u Informa zzjoni).
Kull ve rżjoni lingwis tika je ħtiġilha a bbona me nt s e pa ra t.
B ’konformità ma r-R e gola me nt ta l-Kuns ill (KE ) Nru 920/2005, ippubblika t fil-Ġ urna l Uffiċja li L 156 ta t-18
ta ’ Ġ unju 2005, li jis tipula li l-is tituzzjonijie t ta l-Unjoni E wrope a mhumie x te mpora nja me nt obbliga ti li jiktbu l-a tti
kollha bl-Irla ndiż u li jippubblika whom b’din il-lingwa , il-Ġ urna li Uffiċja li ppubblika ti bl-Irla ndiż jinbie għu a ppa rti.
L-a bbona me nt ta s -S upplime nt ta l-Ġ urna l Uffiċja li (S e rje S – Appa lti u S wie q P ubbliċ i) jiġbor fih it-tota l ta t-23
ve rżjoni lingwis tika uffiċja li f’C D-R OM wa ħdie ni multilingwi.
F uq rikje s ta , l-a bbona me nt f’Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-Unjoni E wrope a ja għti d-dritt li l-a bbona t jirċie vi dive rs i a nne s s i
ta l-Ġ urna l Uffiċja li. L-a bbona ti jiġu mgħa rrfa dwa r il-ħruġ ta l-a nne s s i pe rme zz ta ’ “Avviż lill-qa rre j” ins e rit
f’Il-Ġ urna l Uffiċja li ta l-Unjoni E wrope a .

B e jg ħ u Ab b ona me nti
Il-pubblika zzjonijie t bil-flus e ditja ti mill-Uffiċċju ta l-P ubblika zzjonijie t huma dis ponibbli mill-uffiċini ta l-be jgħ ta għna .
Il-lis ta ta l-uffiċini ta l-be jgħ hi dis ponibbli fuq l-inte rne t fl-indirizz li ġe j:
http://publica tions .e uropa .e u/othe rs /a ge nts /inde x_mt.htm

E UR -L e x ( http://e ur-le x.e uropa .e u ) joffri a ċ ċ e s s d ire tt u b la ħ la s g ħ a l-liġ jie t ta l-Unjoni E wrope a . Da n
is -s it jippe rme tti li jkun ikkons ulta t Il-Ġ urna l Uffiċ ja li ta l-Unjoni E wrope a u jinklud i wkoll it-Tra tta ti,
il-le ġ iżla zzjoni, il-ġ uris prud e nza u l-a tti pre pa ra torji ta l-le ġ iżla zzjoni.
B ie x tkun ta f a kta r d wa r l-Unjoni E wrope a , ikkons ulta : http://e uropa .e u

L-UF F IĊ Ċ J U TAL-P UB B LIKAZZJ ONIJ IE T UF F IĊ J ALI G ĦALL-KOMUNITAJ IE T E WR OP E J
L-2985 IL-LUS S E MB UR G U

MT

