APPENDIĊI

Addendum għas-Sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għall-persunal kuntrattwali
f’dawn il-gruppi ta’ funzjoni u l-profili li ġejjin:

Paġna 1
Wara
EPSO/CAST/P/21/2019 Qarrejja tal-Provi FG III
EPSO/CAST/P/22/2019 Tradutturi FG IV
Żid
EPSO/CAST/P/23/2022 Ġestjoni tal-Bini - Loġistika u aġent tekniku FG II
EPSO/CAST/P/24/2022 Ġestjoni tal-Bini - Speċjalist tal-Bini FG III
EPSO/CAST/P/25/2022 Ġestjoni tal-Bini - Inġinier/PeritFG IV

Nota:
Innota li dawn il-profili jinkludu kodiċijiet tekniċi biex jiġu identifikati speċjalitajiet
tekniċi f’kull grupp ta’ funzjoni u oqsma speċjali, ara paġna 6 u ’l quddiem. Il-kandidati
huma mistiedna jużaw dawn il-kodiċijiet fil-formoli tal-applikazzjoni (jekk applikabbli,
taħt it-TAB “Esperjenza Professjonali” u/jew “Edukazzjoni u Taħriġ”), biex jenfasizzaw
ċerti ħiliet meta jiddeskrivu l-esperjenzi professjonali tagħhom.
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Paġna 7
Taħt
ANNESS I — DMIRIJIET
Żid
ĠESTJONI TAL-BINI — AĠENT TEKNIKU U TAL-LOĠISTIKA (FG II)
Dawn li ġejjin huma wħud mill-ispeċjalitajiet tekniċi taħt dan il-profil:
Appoġġ loġistiku, koordinazzjoni taċ-ċaqliq, ġestjoni tat-tagħmir, superviżjoni u verifika
tat-tindif; is-superviżjoni tal-manutenzjoni teknika; aġent tal-helpdesk tal-bini (dispaċer
tekniku).
Id-dmirijiet ewlenin jistgħu jvarjaw minn servizz għall-ieħor, iżda jistgħu jinkludu dawn li
ġejjin:
• It-trattament ta’ talbiet għal għajnuna teknika, l-iżgurar tal-monitoraġġ, l-ippjanar u ssegwitu effiċjenti tal-interventi tekniċi
• Tindif: il-kontroll tal-kwalità, il-ftehim dwar il-livell ta’ servizz (KPI), l-iskedar talinterventi, il-ftehim dwar il-metodoloġija u l-proċess tat-tindif
• Immaniġġar tal-iskart: il-verifiki tal-fatturi, l-inventarju annwali tal-iskart
• L-allokazzjoni tal-ispazju għall-uffiċċji (uffiċċji) fil-bini, permezz tat-tfassil ta’ pjanijiet,
it-twettiq ta’ żjarat fil-post, it-tfassil ta’ proposti għall-allokazzjoni mill-ġdid tal-ispazju
għall-uffiċċji, eċċ.
• Il-ġestjoni tat-tagħmir (inventarju, għamara, provvisti)
• Il-koordinazzjoni taċ-ċaqliq tan-nies u l-affarijiet tagħhom
• L-għoti ta’ informazzjoni lis-servizzi tekniċi (telekomunikazzjoni, ħaddiema tal-ġarr)
dwar bidliet fl-allokazzjoni tal-uffiċċju
• Il-kontribut għall-ġestjoni teknika, amministrattiva u (parzjalment) finanzjarja talkuntratti ta’ servizzi relatati mal-manutenzjoni u/jew l-armar
• Il-kontribut għall-manutenzjoni teknika u l-istat tajjeb ġenerali tal-bini
• Il-kontribut għall-ġestjoni operattiva u amministrattiva tal-permessi ambjentali, iċċertifikazzjonijiet ambjentali u tal-enerġija tal-bini, il-kontribut għall-Iskema EMAS ta’
Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi.
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ĠESTJONI TAL-BINI — SPEĊJALISTA TAL-BINI (FG III)
Dawn li ġejjin huma wħud mill-ispeċjalitajiet tekniċi taħt dan il-profil:
Xogħlijiet strutturali: L-arkitettura, id-disinn intern, ir-rinnovazzjoni u l-irfinar, l-Istruttura;
Ġestjoni tat-Tekniki Speċjali: Il-mekkanika u l-liftijiet, l-Idrawlika, il-Plumbing;
Ġestjoni tal-Proġetti u l-Faċilità: Is-sistema ta’ Ġestjoni tal-Bini, il-Kostruzzjoni, il-Ġestjoni
tas-Siti, l-Iżvilupp u l-akkwiżizzjonijiet ta’ proprjetà immobbli, il-Ġestjoni tal-faċilità - lesplojtazzjoni, is-Sistema ta’ ġestjoni tal-manutenzjoni, id-Disinn assistit minn kompjuter ta’
appoġġ grafiku, l-Immudellar ta’ informazzjoni dwar il-bini ta’ appoġġ grafiku;
Ġestjoni tal-enerġija u tal-ambjent: L-elettriku b’vultaġġ medju u baxx, id-Disinn tad-data
u l-cables, it-Tisħin-Ventilazzjoni-Kundizzjonament tal-Arja, il-Ġestjoni tal-ambjent u talenerġija tal-bini, iċ-ċertifikazzjoni tal-ambjent u tal-enerġija tal-bini, l-Iskema EMAS ta’
Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi, il-Kontroll tal-kwalità tal-arja u tal-ilma;
Ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà: L-Infrastruttura tas-sikurezza, l-Infrastruttura tas-sigurtà
kontra n-nirien, il-Koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà u saħħa, il-Konsulenza dwar ilprevenzjoni;
Id-dmirijiet ewlenin jistgħu jvarjaw minn servizz għall-ieħor, iżda jistgħu jinkludu dawn li
ġejjin:
• It-twettiq ta’ dmirijiet eżekuttivi u superviżorji relatati maż-żamma u l-manutenzjoni talbini
• It-twettiq ta’ dmirijiet eżekuttivi u superviżorji relatati mal-enerġija u l-konsum talfluwidi fil-bini
• It-twettiq ta’ dmirijiet eżekuttivi u superviżorji relatati mal-pjanijiet ta’ attrezzar jew ta’
twaħħil mill-ġdid ta’ bini jew sistemi ta’ bini, il-Parteċipazzjoni fit-tħejjija u lorganizzazzjoni

ta’

proċeduri

ta’

akkwist

pubbliku,

l-elaborazzjoni

tal-

ispeċifikazzjonijiet tal-proġett, it-tħejjija tal-qafas u l-kuntratti speċifiċi
• L-elaborazzjoni ta’ strateġiji u l-ippjanar ta’ proġetti, l-organizzazzjoni tal-kontroll talkwalità, l-identifikazzjoni u l-analiżi tar-riskju (potenzjali) u d-definizzjoni u limplimentazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riskju, ir-rappurtar dwar l-istatus talproġett, il-ġestjoni ta’ modifiki/bidliet matul il-proġett
• It-twettiq ta’ ħidma eżekuttiva u superviżorja dwar il-loġistika assoċjata mal-attivitajiet
ta’ hawn fuq
• Il-koordinazzjoni u s-segwitu tal-ħidma eżekuttiva u superviżorja fir-rigward talmanutenzjoni ta’ fittings u l-manutenzjoni tal-bini fis-sit
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• Is-segwitu ta’ attivitajiet ta’ disinn u kostruzzjoni relatati ma’ proġetti għal bini ġdid jew
eżistenti
• L-assistenza għat-tmexxija tal-maniġers tal-proġetti fi kwistjonijiet relatati malprogramm tal-proġett, il-baġit tal-proġett u l-ippjanar tal-attivitajiet
• L-assistenza f’kompiti elementari/rikorrenti għall-akkoljenza ta’ bini ġdid u/jew
stallazzjonijiet tekniċi
• L-assistenza lill-maniġers ta’ proġetti ewlenin bil-kontroll tar-riżultati tanġibbli taddisinn (mid-disinn preliminari għall-fażijiet “kif mibni”)
• L-assistenza lill-maniġers ta’ proġetti ewlenin fl-akkoljenza ta’ bini ġdid u/jew
stallazzjonijiet tekniċi
• Il-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-proċessi tal-Immudellar tal-Informazzjoni dwar ilBini (Building Information Modelling, BIM) u tad-Disinn Assistit mill-Kompjuter
(Computer Assisted Design, CAD)
• It-twettiq ta’ dmirijiet eżekuttivi u superviżorji relatati ma’ kwistjonijiet ta’ sigurtà,
saħħa u prevenzjoni
• Is-segwitu u l-aġġornament tal-permessi ambjentali, ill-konformità legali tal-bini, iċċertifikazzjonijiet ambjentali u tal-enerġija tal-bini u l-Iskema EMAS ta’ Ġestjoni u
Awditjar Ekoloġiċi; l-abbozzar ta’ speċifikazzjonijiet “Akkwist Pubbliku Ekoloġiku”.
ĠESTJONI TAL-BINI — INĠINIER/PERIT (FG IV)
Dawn li ġejjin huma wħud mill-ispeċjalitajiet tekniċi taħt dan il-profil:
Proġetti: L-arkitettura, ir-rinnovament u t-tlestija, l-Istruttura, is-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Bini,
is-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Manutenzjoni, il-Ġestjoni ta’ proġetti ta’ bini, l-iżvilupp u lakkwisti ta’ proprjetà immobbli, il-Ġestjoni ta’ Informazzjoni dwar il-Bini (BIM);
Manutenzjoni/Ġestjoni tal-Faċilità: L-elettriku b’vultaġġ medju u baxx, it-TisħinVentilazzjoni-Kundizzjonament tal-Arja, il-Mekkanika u l-liftijiet, l-Idrawlika, il-Plumbing;
Saħħa u sikurezza: L-infrastruttura tas-sikurezza, l-infrastruttura tas-sigurtà kontra n-nirien,
il-koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ sikurezza u saħħa, il-konsulenza dwar il-prevenzjoni, iċċertifikazzjoni tal-ambjent u tal-enerġija tal-bini, l-Iskema EMAS ta’ Ġestjoni u Awditjar
Ekoloġiċi;
Id-dmirijiet ewlenin jistgħu jvarjaw minn servizz għall-ieħor, iżda jistgħu jinkludu dawn li
ġejjin:
Attivitajiet fil-qasam tal-Proġetti:
• L-immaniġġar u s-segwitu tal-istudji, tal-kostruzzjoni, tat-tqassim tal-bini
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• It-tfassil tal-proġetti ta’ proprjetà immobbli, il-monitoraġġ tal-eżekuzzjoni tagħhom filfażijiet kollha tagħhom u fl-aspetti kollha tagħhom (tekniċi, amministrattivi, finanzjarji,
baġitarji) inkluża l-akkoljenza
• L-iżgurar tal-ippjanar ta’ akkwisti, kostruzzjonijiet u estensjonijiet ta’ bini fuq il-bażi ta’
valutazzjonijiet

tal-ħtiġijiet

ta’

proprjetà

immobbli

f’termini

ta’

superfiċji,

stallazzjonijiet, tagħmir, affidabbiltà, eċċ.
Attivitajiet fil-qasam tal-Manutenzjoni/Ġestjoni tal-Faċilità
• L-immaniġġar u s-segwitu ta’ studji, tqassim, operazzjoni (manutenzjoni), affidabbiltà
tal-bini u t-tagħmir tiegħu
• L-evalwazzjoni

tal-ħtiġijiet

tal-proprjetà

immobbli

f’termini

ta’

superfiċji,

stallazzjonijiet, tagħmir, affidabbiltà, eċċ.
• Il-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-proċess tal-Immudellar tal-Informazzjoni dwar ilBini (BIM).
Attivitajiet fil-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà
• L-immaniġġar u s-segwitu tal-aspetti tas-saħħa u s-sigurtà matul l-istudji, ix-xogħlijiet,
l-operat (proġetti u manutenzjoni)
• It-twettiq ta’ dmirijiet eżekuttivi u superviżorji relatati ma’ kwistjonijiet ta’ sigurtà,
saħħa u prevenzjoni.
Kompiti ġenerali applikabbli għat-tipi kollha ta’ attivitajiet
• It-tħejjija ta’ baġits, fajls tekniċi u amministrattivi, speċifikazzjonijiet u kuntratti li
jkopru s-settur tal-attività
• Il-parteċipazzjoni f’negozjati tekniċi u finanzjarji
• Il-koordinazzjoni tax-xogħol bħala rappreżentant tal-klijent
• L-għoti ta’ pariri lill-ġerarkija dwar il-kwistjonijiet kollha li għandhom x’jaqsmu malqasam tal-attività
• It-twettiq tal-preżentazzjoni u s-segwitu tal-fajls ta’ riferiment tal-istituzzjonijiet
Ewropej
• L-organizzazzjoni u l-immaniġġar tal-informazzjoni u kwalunkwe dokumentazzjoni
relatata mal-qasam ta’ attività
• Il-ġestjoni u l-koordinazzjoni tal-permessi ambjentali, il-konformità legali tal-bini,
ċertifikazzjonijiet ambjentali u tal-enerġija tal-bini u l-Iskema EMAS ta’ Ġestjoni u
Awditjar

Ekoloġiċi,

l-abbozzar

tal-ispeċifikazzjonijiet

tal-“Akkwist

Pubbliku

Ekoloġiku”.
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KODIĊIJIET SPEĊJALI
Il-kodiċijiet ta’ hawn taħt (idem fil-lingwi kollha) huma maħsuba biex jiffaċilitaw lidentifikazzjoni tal-kandidati b’ħiliet tekniċi speċifiċi. Il-kandidati huma mistiedna
jużaw dawn il-kodiċijiet fil-formoli tal-applikazzjoni (jekk applikabbli, taħt it-TAB
“Esperjenza Professjonali” u/jew “Edukazzjoni u Taħriġ”) biex jenfasizzaw ċerti ħiliet
meta jiddeskrivu esperjenzi professjonali. Il-kandidati jistgħu jużaw diversi kodiċijiet
skont l-isfond tagħhom. Dawn il-ħiliet se jiġu vvalutati matul il-proċedura tas-selezzjoni.
EPSO/CAST/P/23/2021 Ġestjoni tal-Bini - Aġent tekniku u tal-loġistika FG II
Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li għandhom jintużaw, jekk applikabbli:
• [CClea] Superviżjoni tat-tindif
• [CHelp] Helpdesk tekniku
• [Clog] Aġent tal-loġistika
EPSO/CAST/P/24/2021 Ġestjoni tal-Bini — Speċjalist tal-Bini FG III
Xogħlijiet strutturali — Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li għandhom jintużaw,
jekk applikabbli:
• [TArch] Arkitettura, disinn intern
• [TRef] Rinnovazzjoni u rfinar
• [TStru] Struttura
Tekniki Speċjali — Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li għandhom jintużaw, jekk
applikabbli:
•
•
•
•
•
•
•
•

[TElec] Elettriku b’vultaġġ medju u baxx
[TDaCa] Disinn tad-data u tal-kejbils
[THvac] Tisħin-Ventilazzjoni-Kundizzjonament tal-Arja
[TIsec] Infrastruttura tas-sikurezza
[TIfir] Infrastruttura tas-sigurtà kontra n-nirien
[TMeca] Mekkanika u liftijiet
[THydr] Idrawlika, Plumbing
[TIbms] Sistema ta’ Ġestjoni tal-Bini

Ġestjoni tal-Proġetti u l-Faċilità — Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li għandhom
jintużaw, jekk applikabbli:
• [TCstr] Kostruzzjoni, ġestjoni tas-sit
• [TReal] Żvilupp u akkwiżizzjonijiet ta’ proprjetà immobbli
• [TFm] Ġestjoni tal-faċilitajiet — esplojtazzjoni
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• [TImms] Sistema ta’ Ġestjoni tal-Manutenzjoni
• [TGcad] Disinn assistit minn kompjuter ta’ appoġġ grafiku
• [TGbim] Mudellar ta’ informazzjoni dwar il-bini ta’ appoġġ grafiku

Ġestjoni tal-enerġija u tal-ambjent — Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li
għandhom jintużaw, jekk applikabbli:
• [TEnvi] Ġestjoni tal-ambjent u l-enerġija tal-bini
• [TEcem] Ċertifikazzjoni tal-ambjent u tal-enerġija tal-bini, l-Iskema
EMAS ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi,
• [TEqaw] Kontroll tal-kwalità tal-arja u tal-ilma
Ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà — Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li għandhom
jintużaw, jekk applikabbli:
• [TSafe] Koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà u saħħa
• [TCouns] Konsulenza dwar il-prevenzjoni
EPSO/CAST/P/25/2021 Ġestjoni tal-Bini - Inġinier/PeritFG IV
Ġestjoni tal-Bini — Proġett — Kodiċijiet ta’ speċjalizzazzjoni li għandhom
jintużaw, jekk applikabbli:
[Parch] Arkitettura
[PRef] Rinnovazzjoni u rfinar
[PStru] Struttura
[PElec] Elettriku b’vultaġġ medju u baxx
[PHvac] Tisħin-Ventilazzjoni-Kundizzjonament tal-Arja
[PIsec] Infrastruttura tas-sikurezza
[PIfir] Infrastruttura tas-sigurtà kontra n-nirien
[PMeca] Mekkanika u liftijiet
[PHydr] Idrawlika, Plumbing
[PIbms] Sistema ta’ Ġestjoni tal-Bini
[PBprm] Ġestjoni tal-proġett tal-bini
[PEnvi] Speċjalista tal-ambjent u l-enerġija tal-bini
[PEcem] Ċertifikazzjoni tal-ambjent u tal-enerġija tal-bini, l-Iskema
EMAS ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi, kontroll tal-kwalità tal-arja u
tal-ilma
• [PReal] Proprjetà immobbli
• [PBIM] Ġestjoni tal-BIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ġestjoni tal-Bini — Manutenzjoni/Ġestjoni tal-Faċilità — Kodiċijiet ta’
speċjalizzazzjoni li għandhom jintużaw, jekk applikabbli:
• [MArch] Arkitettura
• [MRef] Rinnovazzjoni u rfinar
• [MStru] Struttura
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[MElec] Elettriku b’vultaġġ medju u baxx
[MHvac] Tisħin-Ventilazzjoni-Kundizzjonament tal-Arja
[MIsec] Infrastruttura tas-sikurezza
[MIfir] Infrastruttura tas-sigurtà kontra n-nirien
[MMeca] Mekkanika u liftijiet
[MHydr] Idrawlika, Plumbing
[MIbms] Sistema ta’ Ġestjoni tal-Bini
[Mimms] Sistema ta’ Ġestjoni tal-Manutenzjoni
[MEnvi] Speċjalista tal-ambjent u l-enerġija tal-bini
[MEcem] Ċertifikazzjoni tal-ambjent u tal-enerġija tal-bini, l-Iskema
EMAS ta’ Ġestjoni u Awditjar Ekoloġiċi, kontroll tal-kwalità tal-arja u
tal-ilma
• [MReal] Proprjetà immobbli
• [MBIM] Ġestjoni tal-BIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà u saħħa — Kodiċijiet ta’
speċjalizzazzjoni li għandhom jintużaw, jekk applikabbli:
•
•
•
•
•

[HSafe] Koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà u saħħa
[HCouns1] Kunsillier għall-prevenzjoni tal-1 livell
[HErgo] Konsulent tal-prevenzjoni fl-ergonomija
[HPsych] Konsulent tal-prevenzjoni fl-aspetti psikosoċjali
[HHyg] Konsulent tal-prevenzjoni fl-iġjene tax-xogħol

Il-prinċipji l-oħra kollha ta’ din is-Sejħa se japplikaw mutatis mutandis għal Gruppi ta’
Funzjoni II, III u IV tal-Ġestjoni tal-Bini.
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