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INTRODUZZJONI

Għeżież żgħażagħ,

Kif intom? Nispera li tinsa-
bu tajbin. Għal darb’oħra qed 
nerġgħu niltaqgħu għar-raba’ ed-
izzjoni tal-gazzetta.  Kif se taraw 
illum l-ewwel suġġett li se nitkell-
mu fuqu huwa fuq ix-xogħol tal-
pulizija.  Ħafna żgħażagħ jistaqsu 
x’għandu bżonn jew x’għandu 
jagħmel wieħed biex jilħaq dan 
il-għan u għalhekk ħsibna biex 
nagħtukom l-aħjar informazzjoni 
li nistgħu. 

Minn naħa l-oħra biex nibqgħu 
fuq linja simili u aspett li wkoll 
ħafna żgħażagħ juru nteress fiha 
hija l-AFM.  Anke fuq dan ħejjejna 
nformazzjoni utli u li tista’ tkun ta’ 
ħafna għajnuna għal nies li jinter-
essahom li jkollhom karriera f’dan 
ix-xogħol aktar ‘il quddiem. 

Ħsibna wkoll biex nagħtu 
nformazzjoni fuq x’inhu u x’jinvolvi 
x-xogħol ta’ gwardjan lokali.  

Ukoll bħal m’għamilna f’tal-pu-
lizija u tal-armata anke din id-
darba intervistajna security guard 
li forsi b’dawn it-tweġibiet nistgħu 
nwieġbu wkoll ħafna domandi 
li jiġu ġo raskom jew tixtiequ li 
tkunu tafu fuq dan ix-xogħol qa-
bel ma tapplikaw għalih. 

F’din il-ħarġa għandkom issibu 
wkoll informazzjoni fuq l-EURES 
(European Employment  Ser-
vices). Dan twaqqaf fl-1993 biex 
jiffaċilita l-mobilita’ tal-ħaddiema 
fl-Ewropa. L-għan tal-EURES huwa 
li jipprovdi nformazzjoni, pariri u 
servizzi kemm għall-ħaddiema, 

kemm għal min iħaddem u kif 
ukoll biex jiffacilita’ il-mobilita’ tal-
persuni fl-Ewropa.

Kif forsi diġa ndunajtu din il-
ħarġa tal-gazzetta hija informat-
tiva bhal dejjem u ħsibna biex 
anke nagħtukom ftit informazz-
joni fuq skema li noffru aħna 
bħala ETC. Din hija l-WTS (Work 
Trial Scheme). Din l-iskema hija 
applikabbli ħafna għal żgħażagħ 
li m’għandhomx esperjenza fil-
qasam tax-xogħol li jixtiequ pero’ 
biex ma tantx intawwal il’ qud-
diem f’din il-ħarga se ssibu in-
formazzjoni utli ħafna. 

Għandkom ukoll issibu xi in-
formazzjoni kif tippreparaw 
ruħkom għal intervista. Kultant 
nistaqsu imma fejn qed im-
morru ħazin? Jew għaliex mhux 
jagħżilna l-employer?  Mela ejja 
naraw flimkien kif nistgħu inte-
jbu l-kwalitajiet tagħna jew kif  
għandna nippreparaw ruħna sew 
għall-intervista’.

Nisperaw li anke din il-ħarġa 
ssibuha interessanti u issa nħalli 
f’idejkom biex taqrawha u tieħdu 
dak kollu li tistgħu biex titgħallmu 
aktar, issiru tafu aktar u wara kol-
lox tapplikaw dawn l-affarijiet koll-
ha aktar ‘il quddiem f’ħajjitkom. 

Kitba: Sezzjoni taż-Żgħażagħ ETC
Design: Matthew Joseph Casha
            cooldesign studios
            

Għall-aktar Informazzjoni:

Employment and Training Corporation
Head Office
Hal Far - BBG 06.
Tel: 22201 208/209/210/229/225
Fax: 22201811
E-mail: youth.etc@gov.mt
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IL-KORP TAL-PULIZIJA

Il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta huwa 
wieħed mill-eqdem forzi tal-puliz-
ija fl-Ewropa.
 
Il-Kummissarju tal-Pulizija fil-
preżent huwa s-sur John Rizzo 
megħjun mis-sur Joseph Cachia, 
deputat tiegħu. Hemm madwar 
1,800 membru fil-korp. Madwar 
850 minnhom huma pulizija tad-
distrett u dawn ġeneralment huma 
relatati direttament mal-komunita’. 
Il-kumplament tal-membri huma 
stazzjonati f’taqsimiet diversi tal-
forza tal-pulizija. 

Malta hija maqsuma f’zewg reġjuni 
– Reġjun A (Nofsinhar) u Reġjun 
B (Tramuntana). Kull reġjun huwa 
mmexxi minn Assistent Kummis-
sarju. Reġjun A jiġbor disretti 1 
– 5 u l-B għandu mis-6 sa l-10 dis-
trett. Kull distrett ikun imexxi minn 
Supretindent u hemm numru ta’ 

diviżjonijiet f’kull distrett immexx-
ija minn Spettur.  

Il-pulizija ta’ Malta ghandha re-
sponsabbilta’ kemm fir-rwol in-
vestigattiv kif ukoll fis-sigurta’ 
nazzjonali.  Fir-rwol investigattiv 
il-pulizija ta’ Malta hija legalment 
marbuta li taġixxi skond kull in-
formazzjoni, rapport jew ilment li 
tirċievi. Ir-rapporti jistghu jkunu 
suġġetti għal l-investigazzjonijiet 
kriminali jew ta’ natura ċivili. 

Il-pulizija tinvestiga r-reati krimi-
nali billi tiġbor l-evidenza u tressaq 

delinkwenti quddiem l-awtorita’ 
ġudizzjarja (l-qorti). Il-membri tal-
korp huma intitolati għal pensjoni 
wara 25 sena ta’ servizz. Numru 
ta’ uffiċjali tal-pulizija huma wkoll 
membri ta’ l-Assoċjazzjoni Inter-
nazzjonali tal-Pulizija (IPA) u l-ko-
rp innifsu ilu membru ta’ Interpol 
mill-1972. 

Huwa d-dmir tal-pulizija edukatti-
va biex tippreserva l-ordni pubbli-
ku u l-paċi għall-prevenzjoni u 
biex tikxef u tinvestiga reati biex 
tinġabar evidenza u biex iġibu t-
trasgressuri kemm jekk prinċipali 
jew kompliċi quddiem l-awtoritaji-
et gudizzjarji. Hawnhekk naraw li 
l-pulizija għandha rwol importanti 
fis-soċjeta’ u għalhekk għandna 
naħdmu id f’id billi nirrispettaw u 
napprezzaw ix-xogħol ta’ dawn in-
nies li jagħtu kontribut kbir għal 
pajjiżna. 

Meħuda minn:
www.pulizija.gov.mt

“l-pulizija għandha 
rwol importanti 

fis-soċjeta’ u għalhekk 
għandna naħdmu

 id f’id”

“ix-xogħol ta’ 
dawn in-nies li jagħtu 

kontribut kbir għal 
pajjiżna”

Tixtieq tfittex xogħol Part Time?

Tista’ tagħmel dan kemm jekk inti diġa taħdem u tixtieq issib part time u 
anke jekk tixtieq li l-part time ikun l-uniku mpieg tiegħek.

Tista’ tagħmel dan billi:
• Iżżur l-eqreb Job Centre – Birgu, Valletta, Mosta, Qawra
• Tibgħat cv flimkien ma scan tal-kwalifiki li għandek fuq part-time.

etc@gov.mt
• Jew tibgħat CV flimkien ma kopji taċ-ċertifikati, lir-Registru Part Time 

Kumpless Aċċess Melita Street Valletta

Fi Kwalunkwe każ jekk jogħgbok indika minn ta’ l-inqas żewg preferenzi 
ta’ xogħol.
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PULIZIJA 

Intervista’ ma’

Kemm kont ilek fil-Korp tal-
Pulizija?
Jien għamilt il-25 sena servizz.

X’ ħajjrek tirrekluta mal-Korp 
tal-Pulizija?
Tħajjart għax kien jogħġobni 
ħafna x-xogħol; dik il-ħaġa li tkun 
smart u li kull ġurnata tkun differ-
enti minn oħra.  

Tista’ tgħidilna aħjar ix-xogħol 
tiegħek x’kien jinvolvi?
Jiena kont naħdem ma l-iskwadra 
mobbli tal-Pulizija. Kull ġurnata 
jkollna d-distretti tagħna u nduru 
l-postijiet fejn l iktar li jkollhom 
bżonn attenzjoni, bħal banek, 

ħwienet tal logħob, VIPs, skejjel 
etc…

Meta kont għadek l-iskola 
sekondarja, qatt kont taħseb 
li tixtieq tagħmel dan ix-
xogħol?
Ma kontx għadni ċert x’ nixtieq 
nagħmel, imma x-xogħol ta’ Pu-
lizija kien minn dejjem f’ moħħi u 
l uniformi dejjem għoġbitni.

X’inhuma l-aktar affarijiet 
li jtuk sodisfazzjon f’dan ix-
xogħol?
Meta kien ikollna sejħa għall-
għajnuna u nagħtu l għajnuna li 
ikun hemm bzonn u meta konna 
nkunu qed infittxu lil xi persuni u 
insibuhom.

X’inhuma l-isfidi li kont tilt-
aqa’ magħhom f’dan ix-
xogħol?

It-temp xi kultant ikun kontra 
tagħna fil-ħidma tagħna. Sfidi 
oħrajn huma li jkollna xi xogħol li 
rridu nagħmluh iżda ma jkollniex 
biżżejjed dettalji u li meta jkun 
hemm xi ġlied, il-persuni jkunu 
aggressivi.

Fl-aħħar nett, tista’ tgħaddi 
kumment lil-żgħażagħ li jix-
tiequ jaqbdu din il-karriera?
Il-karriera ta’ Pulizija hija waħda 
serja.  Trid tagħmel moħħok 
hemm u żżomm f’ moħħok li int 
qiegħed hemm għal għajnuna tal-
poplu.  Pero’ fl-aħħar mill-aħħar 
tagħtik sodisfazzjon.  Hemm 
diversi sezzjonijiet fejn tista’ 
taħdem, ghalhekk tkun tista’ tap-
plika għal iktar sezzjoni li tħoss li 
l-aktar tista’ tagħti fiha (jekk ikun 
possibbli).

“Meta kien ikollna 
sejħa għall-

għajnuna u nagħtu 
l-għajnuna

 li jkun hemm bzonn”

IL-FORZI ARMATI TA MALTA

Il- Forzi Armati ta’ Malta (AFM) 
hi organizzazzjoni militari bl-
għan primarju li tiddefendi l-pajjiż 
skond ir-rwoli tad-difiża. Dan jink-
ludi l-ibħra territorjali ta’ Malta u 
l-integrita’ ta’ l-ajru. 
 
L-AFM hi wkoll dedikata għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u  t-
traffikar tad-droga, li twettaq op-
erazzjonijiet ta’ anti-immigranti 
illegali,  kontra s-sajd illegali u 
t-tħaddim tat-tiftix u servizzi tas-
salvataġġ. 

Bħala organizzazzjoni militari, 
l-AFM tipprovdi wkoll appoġġ 
lill-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u 
dipartimenti oħrajn tal-Gvern u 
agenziji. Dan isir f’sitwazzjonijiet 
ta’ emergenza nazzjonali (bħal 
diżastri naturali) jew is-sigurta’ 
interna u l-bombi. 

Fuq livell ieħor, l-AFM taħdem ma’ 
pajjiżi oħra biex tintlaħaq ħidma 
effettiva marbuta mar-rwoli ta’ l-
AFM.

‘
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GHALIEX GHANDEK TINGHAQAD MA  L-ARMATA?

L-Armata ta’ Malta toffrilek taħriġ 
u ħiliet li jgħinuk tul ħajtek kollha.  
Titgħallem kwalitajiet bħal dixxip-
lina, kif taħdem f’tim, responsab-
bilita’, ħiliet tat-tmexxija,  u jkol-
lok  l-unur li taħdem flimkien ma’ 
oħrajn għas-servizz tal-pajjiż.

Uffiċjal jew Suldat?

Fl-Armata hemm żewg oqsma li 
wieħed jista japplika għalihom 
jiġifieri Kadett jew Suldat.  Il-Ka-
detti huma mħarrġa sabiex ikunu 
kemm suldati u anke mexxejja 
tajba.  Wara sena dawn isiru Sec-
ond Lieutenants, u jibdew imexxu 
grupp ta’ tletin persuna.  Iridu 
jkunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet, 
ikunu leali u tattiċi. Determinaz-
zjoni u integrita’ huma kwalitajiet 
importanti għall-uffiċjali.  

L-għażla l-oħra tista’ tkun li tap-
plika bħala suldat, fejn titgħallem 
ħiliet relatati ma’ dan ix-xogħol.  L-
ewwel grad tas-suldat huwa dak ta’ 
Gunner, wara ħmistax il-ġimgħa ta’ 
xogħol, persuna tista’ tieħu taħriġ 
biex tkun tista’ taħdem f’xi settur 
partikulari ta’ l-Armata.  Dan jistaw 
ikun rondi fl-ibħra territorjali jew 
parteċipazzjoni f’ċerimoniji nazz-
jonali.  Kuljum is-suldati flimkien 
mas-sezzjoni tagħhom jagħmlu 
xogħol neċessarju għall-funzjoni 
ta’ l-armata. Is-suldati għandhom 
l-opportunita li jimxu ‘l quddiem  
fil-karriera tagħħom.

X’inhuma l-kwalifiki u l-ħiliet 
neċessarji sabiex tapplika fl-
armata?

• Tkun fiżikament f’saħħtek 
biex taħdem fl-armata.

• Tkun bejn 18-25 sena. Fil-
każ ta’ Kadetti irid ikollhom 
anqas minn 23 sena iżda 
jekk ikollhom degree jista’ 
jkollhom sa’ 25 sena.

• Ċittadinanza Maltija. 
• Kondotta tal-pulizija nadifa.
• Tul skond kif ikun speċifikat 

fuq l-applikazzjoni.
• Livell ta’ edukazzjoni 

sekondarja jekk ser tapplika 
għall-Gunner.

Biex tapplika għall-kadett irid ikol-
lok livell avvanzat f’żewg suġġetti 
u livell ordinarju f’sitt suġġetti 
oħra jew tkun lestejt kors ta’ l-
Mcast ‘Officer in Charge of a Navi-
gational Watch’, jew Officer in 
Charge of an Engineering Watch’.

Irid ikollok ukoll l-motivazzjoni sa-
biex tidħol f’ħajja militari.

X’kundizzjonijiet joffri dan 
ix-xogħol?

• Is-salarju bażiku ta’ Gunner 
huwa ta’ 10,373 Ewro li jitla’ 
għal 11,617 Ewro fi żmien 
erba’ snin.

• Filwaqt li s-salarju ta’ Kadett 
jibda minn 13,182 li jibqa’ 
tiela’ għal 15,873 Ewro.

• Allowance għal servizzi 
speċjalizzati kull xahar ta’ 
21.50 Ewro.

• Allowance fis-sena għal sul-
dati li jaħdmu fi snajja parti-
kulari li jvarjaw minn 274.87 
Ewro sa 552.06 Ewro.

• Rata doppja ta’ Salarju fil-
Ħdud u l-Festi.

• Tagħmir u l-ilbies militari 
b’xejn.

• Mediċina u attenzjoni medi-
ka b’xejn.

• Pensjoni sħiħa wara 25 sena 
servizz.

Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jin-
bidlu.

“Irid ikollok ukoll l-
motivazzjoni 

sabiex tidħol f’ħajja 
militari”

‘

“L-Armata ta’Malta 
toffrilek taħriġ u 

ħiliet li jgħinuk tul 
ħajtek kollha”
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Għal aktar informazzjoni tista’ 
tikkuntatja lil AFM fuq in-numri 
22494141/2 jew b’email fuq re-
cords-recruitment.afm@gov.mt

Normalment, ir-reklutaġġ issir per-
mezz tal-Gazzetta tal-Gvern www.
doi.gov.mt

Wara l-informazzjoni fuq l-AFM 
u artiklu għaliex wieħed għandu 
jingħaqad ma’ l-Armata, ħejjejna 
intervista ma’ persuna li taħdem 
f’din il-linja.

Kemm ilek fl-Armata?
Ilni fl-armata għal dawn l-aħħar 
għaxar snin.

X’ ħajrek tirrekluta  ma’  
l-Armata?
Minn dejjem għoġbitni d-dixxiplina 

u s-servizz li stajt nagħti lil pajjiż.   

Tista’ tgħidilna aħjar ix-
xogħol tiegħek x’jinvolvi?
Nagħmel xogħol ta’ manutenzjoni 
tal-barracks, preparazzjoni tal- 
parati kif ukoll nieħu  
sehem f’attivitajiet sportivi fejn 
nirrapreżenta l-armata 

Meta kont għadek izgħar, qatt 
kont taħseb li tixtieq tagħmel 
dan ix-xogħol?

Iva, ta’ 18-il sena kelli l-opportu-
nita’ li nkun rekluta imma dak il- 
perjodu għażilt li nkompli l-istudju.  
Erba’ snin wara rnexxili nidħol.

X’inhuma l-aktar affarijiet 
li jtuk sodisfazzjon f’dan ix-
xogħol?
Il-parati huma l-iżjed li jagħtuni 
sodisfazzjon għax niltaqgħu ma’  
personalitajiet distinti fosthom 
Presidenti, ir-Reġina u oħrajn.  
Kelli sodisfazzjon kbir waqt ic-
Chogm meta kelli l-opportunita’ li 
nkun ix-xufier personali ta’ wieħed 
mill-Presidenti.

 
X’inhuma l-isfidi li tiltaqa’ 
magħhom f’dan ix-xogħol?
Trid tkun dejjem ippreparat għal 
dak li jista’ jinqala’ bħal inċidenti 
fejn noħorġu nipproteġu xi ċittadin 
anke wara xi ġurnata xogħol.

SULDAT -Rodney Vella, Lance Bombardier

Intervista’ ma’

“Il-parati huma 
l-iżjed li jagħtuni 
sodisfazzjon għax 

niltaqgħu ma’  
personalitajiet”
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Tista’ ssemilna xi esperjenza 
li għaddejt minnha kemm ilek 
f’din il-karriera u li tibqa’ tif-
takarha?
Nibqa’ niftakar ic-Chogm minħabba 
l-fatt li naħseb mhux xi ħaġa li ssir 
ta’ kuljum. Kelli x-xorti li s-super-
juri għarrfu l-kwalitajiet tiegħi u 
għażluni għal dan l-inkarigu.

Fl-aħħar nett, tista’ tgħaddi 
kumment lil-żgħażagħ li jix-
tiequ jaqbdu din il-karriera?
Min ser jidħol għal dan is-servizz 
irid jidħol għalih b’serjeta, umilta’ 
u jkunu disponibli dejjem għal ta’ 
fuqhom.  Rispett għall-awtoritajiet 
hi essenzjali u anke tifhem dak 
li ta’ fuqek jordnalek skond iċ-
ċirkustanzi.

IX-XOGHOL TA GWARDJAN LOKALI
Titolu:  Gwardjan Lokali

Definizzjoni: 
Il-Gwardjan Lokali huwa obbligat 
li jwettaq dawk is-servizzi li jkunu 
mitluba mill-Kunsilli Lokali fil-qadi 
ta’ dmirijietu, infurzar tar-regola-
menti, liġijiet u bye-laws.

Ismijiet Alternattivi: 
Gwardjan Lokali
Gwardjan Ambjentali
‘Environmental Warden’
‘Enforcement Officer’

Attivitajiet:  
Il-Gwardjani Lokali huma misten-
nija li:

• Jipproteġu d-drittijiet taċ-
ċittadini billi tiġi żgurata 
konformita’ bejn il-liġijiet u 
r-regolamenti li minn żmien 
għal żmien ikunu delegati 
mill-Kunsilli Lokali u l-Gvern 
Ċentrali;

• Jinfurzaw id-dixxiplina fil-
Lokalitajiet ta’ Malta;

• Joħorġu ċitazzjonijiet;
• Jagħmlu ronda mal-lokalita’;
• Jinforzaw r-regolamenti 

tat-traffiku kif ukoll tal-
parkeġġ;

• Jedukaw liċ-ċittadini;
• Ifasslu l-pjanti u sketches 

f’inċidenti tat-traffiku;
• Jattendu t-Tribunal bħalha 

xhud

Kwalitajiet Personali: 
• Jafu jmorru man-nies
• Iħossu/tħossha tajjeb/tajba  

li jaħdmu ma’ kull tip ta per-
suna

• Maturi 
• Responsabbli
• Flessibli
• Organizzati
• Kapaċi jaħdmu taħt pressjo-

ni u mingħajr superviżżjoni
• Kondotta tal-Pulizija nadifa
• Nodfa u smart
• Jikkomunikaw tajjeb bil-

malti u bl-ingliż
• Jafu jużaw il-kompjuter

Kwalifikazzoni:
• School Leaving Certificate
• Liċenzja ta’ Warden

Taħriġ: 
It-Taħriġ tal-Gwardjani Lokali 
ġeneralment ikun provdut mill-
employer jew mill-ETC.   Sabiex 
tikseb il-liċenzja ta Gwardjan Lo-
kali, trid tagħmel kors ta’ ħmistax 
il-ġurnata; li jinkludi eżami bil-kit-
ba u intervista.   Wara li l-persuna 
jkollha l-liċenzja, isir taħriġ ieħor 
fuq il-liġijiet u r-regoli l-ġodda.

Il-Post tax-Xogħol: 
Il-Karriera ta’ Gwardjan teħtieġ li 
tissapportja lill-kollegi, tmur tajjeb 
mal-pubbliku u tkun assertiv mat-
trasgressuri.

L-ambjent tax-xogħol huwa varju 
peress li x-xogħol jinvolvi xogħol 
barra u f’diversi lokalitajiet.  Xi  
postijiet jistgħu jkunu storbjużi u 

‘
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bi trab; jiddependi mill-makkinarju 
li jkun qed jintuża fis-sit.  Persu-
na wkoll trid taħdem f’kull tip ta’ 
temp; xemx, xita, bil-lejl u bi nhar.

Kundizzjonijiet tax-Xogħol:
Gwardjan Lokali ġeneralment ikun 
offrut kuntratt indefinit u jaħdem 
erbgħin (40) siegħa fil-ġimgħa 
li jinkludu s-Sibt, il-Ħadd u festi 
Nazzjonali u Pubbliċi.  Ix-Xoghol 
isir fuq bażi ta’ xift jew roster.  Dan 
ix-xogħol jista’ jsir ukoll fuq bażi 
part-time.   

Career Path:
Gwardjan Lokali bl-esperjenza jis-
ta jilħaq Senior Warden u Supervi-
sor.  Xi wħud ukoll jibdlu x-xogħol 
għall-Uffiċċjal tas-Sigurta’; pero’ 
l-persuna trid tagħmel taħriġ  

ieħor speċjalizzat sabiex ikollu/ha 
l-liċenzja ta’ Uffiċċjal tas-Sigurta’.

Xi jgħidilna l-Gwardjan Loka-
li?
“Il-karriera tiegħi bħalha Gward-
jan Lokali huwa ta sodissfazzjon 
kbir għax inkun qiegħed neduka 
u ngħin lill-Pubbliku ġenerali 
fejn jidħol parkeġġ u regoli tas-
sewqan.  Jogħġobni wkoll il-fatt 
li x-xogħol huwa barra u mhux 
ġewwa ġo xi uffiċċju.”

Informazzjoni Dwar it-Taħriġ 
Tal-Gwardjani Lokali:
Kumpaniji li joffru taħriġ għall-
Liċenzja ta’ Gwardjan lokali:

The Guard and Warden 
Service House Ltd.

Numru tat-Telefon: 
21324801
Website: 
www.localwardens.com

Sterling Security

Numru tat-Telefon: 
21448636 / 21448651 / 21490043 
/ 21490034
Website: 
www.sterlingsecurity.com.mt

Employment and Training 
Corporation, Hal Far

Website:
www.etc.gov.mt
http://www.etc.gov.mt/course/
course_list.aspx

“inkun qiegħed 
neduka u ngħin 

lill-Pubbliku 
ġenerali fejn jidħol 

parkeġġ u regoli 
tas-sewqan.”

Wara l-informazzjoni fuq il-puliz-
ija, l-AFM u l-gwardjan lokali, qed 
nagħtukom ftit informazzjoni fuq 
l-uffiċjal tas-sigurta permezz ta’ 
intervista.

Intervista ma’ Uffiċjal tas-Sigurta’ 
li jaħdem f’kumpanija.

Kemm ilek taħdem bħala 
Uffiċjal tas-Sigurta’?
Ilni tnejn u għoxrin sena.

X’ ħajjrek għal din il-karriera?
Kont dħalt ma’ l-Awżiljarji u 
l-imgħallem ħajjarni għal dan ix-
xogħol. Ħsibt li jgħodd għalija.

Kif u fejn ħadt it-taħriġ 
tiegħek f’dan il-qasam?
Meta bdejt ix-xogħol, il-kors tal-
Uffiċjal tas-Sigurta’ ma kienx 
jeżisti. Biss ftit snin ilu, il-kump-
anija fejn naħdem offritli il-kors 
ta’ l-Uffiċjal tas-Sigurta’ u jiena 
ħadtu.

Tista’ tgħidilna aħjar ix-
xogħol tiegħek x’jinvolvi?
Jiena nieħu ħsieb is-sigurta’ tal-
post u għandi responsabbilita’ 
taċ-ċwievet ukoll. F’ħinijiet rego-
lari, jiena niċċekja l-premises tal-
kumpanija biex nara li hawn kollox 
sew. Xogħli ukoll hu li nilqa’ n-nies 

li jiġu fil-kumpanija u nagħtihom 
l-għajnuna u l-informazzjoni li 
jkollhom bżonn. Importanti ukoll 
li dejjem iżżomm il-paċi man-nies 
ta’ madwarek u l-klijenti.

SECURITY OFFICER 

Intervista’ ma’

“Xogħli ukoll hu li 
nilqa’ n-nies 

li jiġu 
fil-kumpanija u 

nagħtihom 
l-għajnuna u 

l-informazzjoni li 
jkollhom bżonn.”
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Meta kont għadek l-iskola 
sekondarja, qatt kont taħseb 
li tixtieq tagħmel dan ix-
xogħol?
Le lanqas qatt.

X’inhuma l-aktar affarijiet 
li jtuk sodisfazzjon f’dan ix-
xogħol?
Li tidħol u toħroġ nadif minn fuq 
il-post tax-xogħol u li hu xogħol li 
jlaqqgħek man-nies. Ix-xifts ma 
jdejqunix lanqas.

X’inhuma l-isfidi li tiltaqa’ 
magħhom f’dan ix-xogħol?
Xi kultant ikollok tħabbat ruħek ma’ 
nies diffiċli u trid tkun paċenzjuż. 
Trid tkun ukoll bniedem flessibli 
u tadatta skond ix-xogħol li jkun 
hemm bżonn. 

Fl-aħħar nett, tista’ tgħaddi 
kumment lil-żgħażagħ li jix-
tiequ jaqbdu din il-karriera?
Importanti li jekk jogħġbok dan ix-
xogħol, tkun bniedem paċenzjuż, li 
taf iżżomm newtrali u tilqa’ l-bnie-
dem li ġej b’kalma. Trid tkun lest 
tobdi r-regolamenti tal-kumpanija 
u lest li taħdem f’weekends, xifts 
u ħinijiet twal. Fl-aħħar, trid tkun 
dedikat għal dan ix-xogħol għax 
dan issir parti minnek.
 

EURES
Il-Servizzi taL- Impjiegi Ewropew 
(EURES) twaqqaf fl-1993 biex 
jiffaċilita l-mobilità tal-ħaddiema 
fl-Ewropa. Huwa network ta’ 
kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni 
Ewropeja u s-Servizzi ta’ Impjieg 
Pubbliku ta’ l-Istati Membri tal-
EEA (Il-pajjiżi tal-UE flimkien man-
Norveġja, Islanda u Liechtenstein) 
u organizzazzjonijiet sħab oħra. 
L-Isvizzera wkoll tieħu sehem fil-
EURES. Il-membri fil-EURES u or-
ganizzazzjonijiet sħab jipprovdu 

bażi soda għan--network tal-
EURES li joffru servizzi ta’ kwalità 
għolja kemm għall-ħaddiema u kif 
ukoll għal min iħaddem.

L-għan tal-EURES huwa li jipprovdi 
informazzjoni, pariri u r-reklutaġġ 
/servizzi għall-benefiċċju tal-
ħaddiema u min iħaddem kif ukoll 
kull ċittadin li jixtieq jibbenefika 
mill-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-persuni.

Tixtieq tfittex xogħol temporanju?

Tista’ tagħmel billi tirreġistra fuq il-reġistru 3B ta’ L-ETC.

Tista’ tagħmel dan billi:

• Iżżur l-eqreb Job Centre – Birgu, Valletta, Mosta, Qawra jew 
il-Kumpless Aċċess Melita Street Valletta tieħu miegħek kopja 
ta’ ċertifikat

• Tibgħat cv flimkien ma scan tal-kwalifiki li għandek fuq re-
cords.etc@gov.mt

Fi Kwalunkwe każ jekk jogħgbok indika minn ta’ l-inqas żewg 
preferenzi ta’ xogħol.
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L-EURES joffri network ta’ kon-
sulenti sabiex jipprovdu l-in-
formazzjoni meħtieġa minn min 
ifittex ix-xogħol u min iħaddem. 
Hawn aktar minn 700 konsulent 
tal-EURES madwar l-Ewropa.

Matul is-sena t-tim tal-EURES 
jorganizza diversi avvenimenti. 
Dawn ivarjaw f’forom different 
bhal Fieri tax-Xogħolijiet, laqgħat 

ta’ informazzjoni dwar il-Ħajja u 
Xogħol u l-kundizzjonijiet ta’ pajj-
izi. L-Uffiċċju tal-EURES jorganizza 
wkoll numru ta’ attivitajiet immi-
rati lejn min iħaddem.

L-uffiċċju tal-EURES, li jinsab fil-ETC, 
Ħal Far hu miftuħ mit-Tnejn sal-

Ġimgħa bejn id-9am u nofsinhar. 

Tista’ wkoll tikkuntattjana fuq:
Freephone 800 765 05 

jew 
eures.etc@gov.mt

“L-għan tal-EURES 
huwa li jipprovdi 

informazzjoni, 
pariri u r-reklutaġġ/

servizzi”

WORK TRIAL SCHEMES
Jekk qed tħoss li n-nuqqas ta’ es-
perjenza qed iżżommok milli ssib 
xogħol, il-Korporazzjoni tax-Xogħol 
u Taħriġ toffri skema b’isem ta’ 
Work Trial Scheme (W.T.S). Aktar 
dettalji qegħdin hawn taħt:

Għan

L-Għan ta’ din l-iskema hi biex 
tgħin lil individwu jakkwista espe-
rjenza fil-qasam ta xogħol li jkun 
jixtieq.

Tul tal-programm

Din l-iskema tista’ tilħaq il-mas-
simu ta’ tnax il-ġimgħa.  Ix-xogħol 
jinqasam f’għoxrin siegħa fil-
ġimgħa; 4 siegħat kuljum.

Min hu eliġibbli f’kaz ta’ 
żagħżagħ:

• Żgħażagħ li qed ifittxu 
xogħol bejn is-16 u l-24 li 
qatt ma ħadmu.

• Żgħażagħ bejn is-16 u l-24 
li jixtiequ jbiddlu l-linja tax-
xogħol tagħhom.

• Gradwati jew nies bi kwali-
fiki li m’għandhomx esper-
jenza fil-linja li studjaw.

Benefiċċju għal employers

Ikollhom opportunita’ li jevalwaw 
lil-partiċipant qabel idaħħlu xi  im-
pjegati ġodda.

Jiprovdu 20 siegħa  xogħol fil-
ġimgħa.

Ma jħallsu xejn waqt li qed jgħin 

lil-partiċipant jitgħallem il-linja 
tax-xogħol, li tista tkun linja diffiċli 
biex issib in-nies adekwati.

Benefiċċji għal min qed ifittex 
ix-xogħol

Il-Work Trial Scheme (W.T.S.) tof-
fri numru ta’ benefiċċji għal min 
jipparteċipa fiha.

• Esperjenza ta’ xogħol prat-
tiku relatat mal-istudju 
jew relatat mal-preferenza 
tax-xogħol li jixtieq li tista’ 
titniżżel fuq ic-CV.

• Tgħinek tibni l-fiduċja fik in-
nifsek u tibni kunfidenza fuq 
il-post tax-xogħol.

• Tgħinek tifhem aktar x’inhu 
mistenni minnek fid-dinja 
tax-xogħol.

• Takkwista ċertifikat wara li 
tlesti l-iskema.

Ir-Rwol tal-partiċipant

• Jaderixxi mal-istruzzjonijiet 
li jagħtuh l-ETC u l-Work 
Exposure Provider.

“il-Korporazzjoni 
tax-Xogħol u 
Taħriġ toffri 

skema b’isem ta’ 
Work Trial Scheme”

“Tgħinek tibni 
l-fiduċja fik 

innifsek u tibni 
kunfidenza ”
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• Ikun puntwali u jimxi mar-
regolamenti tal-post tax-
xogħol.

• Jimxi mal-programm  
b’attenzjoni.

• Jirrapporta lil ETC jekk jilt-
aqa’ ma xi diffikultajiet.

• Jippresenta dokumenti li 
jiġustifikaw meta l-persuna 
ma tistax tattendi għal-
iskema.

• Ma jistax jaqbad u jieqaf 
mill-iskema jekk mhux ap-
provat mill-ETC.

Aktar informazzjoni u applika-
zzjonijiet jinsabu fil-websajt www.
etc.gov.mt taħt il-kolonna Em-
ployment Schemes jew ċempel li 
Joseph Saliba, Executive, Scheme 
Coordinator fuq 22201211 jew 
ibgħat email fuq schemes.etc@
gov.mt

Wara ħafna xogħol tibgħat CVs u 
ittri ta’ applikazzjoni, fl-aħħar, inti 
ġejt msejjaħ għal intervista għal 
xogħol wiċċ imb’wiċċ. Prosit! Iktar 
ma tkun preparat/a, iktar jiżdied 
iċ-ċans li toħroġ bi tbissima u li 
tkun kunfidenti li x-xogħol ħadtu 
int!

Wieħed għandu iżomm f’moħħu 
li fid-dinja kompetittiva tal-lum, 
ser ikun hemm kandidati oħra bi 
kwalifiki għolja. Huwa importanti li 
tispikka iktar mill-oħrajn.  

Hawnhekk għandek issib 10 ideat 
li jistgħu jgħinuk ghal intervista 
tax-xogħol:
 
Agħmel il-homework tiegħek

Fittex fuq i-kumpanija qabel sabiex 
inti tista tuża’ dan l-għarfien waqt 
l-intervista. Dan se jagħti spinta 
lill-kredibilità tiegħek ma’ min 
iħaddem/tħaddem u se jgħinek 
biex tistaqsi mistoqsijiet relevanti. 

Kun af fejn ser issir 
l-intervista 

Kun żgur li ssib fejn hu l-uffiċċju 
u kif għandek tasal sa hemm. Taf 

kemm ser jieħu l-vjaġġ? Għandek 
l-isem u n-numru tat-telefon tal-
persuna li trid tiltaqa’ magħha? 
Taf kemm huwa faċli li tipparkja? 
B’hekk tiffranka l-ħin lilek innifsek 
u tnaqqas mill-istress żejjed.

Ilbes adattat

Ara li l-ħwejjeġ tiegħek ikunu pu-
liti, nodfa u professjonali. Peress 
li diffiċli li tkun taf l-kultura ta’ 
l-ambjent ta’ l-uffiċċju minn qa-
bel, l-aħjar li tmur ghall-klassiku. 
Madankollu, tibzax tkun int innif-
sek u tilbes xi ħaġa li toħroġ il-
personalita’ tiegħek. Tittraskurax 

id-dettalji. Kun żgur li jkollok 
xagħrek maqtugħa tajba u nadifa 
u dwiefer puliti.

Ipprepara lilek innifsek qabel
  
Qabel l-intervista tiegħek, ippre-
para tweġibiet għall-mistoqsijiet 
komuni li jista’ issaqsik/tistaqsik 
min iħaddem/tħaddem bħal 
X’inhuma l-kwalitajiet tajbin u 
dgħufijiet tiegħek? Iddiskrivi li-
lek innifsek. Għaliex inti tixtieq 
taħdem hawn? Għaliex għandna 
nagħżlu lilek? Ipprova din l-in-
tervista qabel ma’ ħabib/a li tafda 
bħala prattika. 

KIF TIPPREPARA RUHEK GHAL INTERVIEW TAX-XOGHOL
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Għażel r-referenzi tiegħek 

Sib mill-inqas tliet persuni ew-
lenin - superviżuri, kollegi, jew 
għalliema li huma lesti biex is-
ervu bħala referenzi professjonali 
tiegħek. Kun żgur li tiżguraw il-
permess tagħhom minn qabel.

Asal kmieni 

Kun żgur li tasal mill-inqas 15 
minuta qabel l-intervista.  Avża 
lil receptionist li tkun wassalt u li 
għandek appuntament. Itfi l-mo-
bile biex tkun żgur/a li ma jdoqqx 
waqt il-laqgħa tiegħek. 

Ħu miegħek kull ċertifikat u 
dokumenti relevanti 

Agħmel lista ta’ dokumenti li ser 
ikollok bżonn għall-intervista, u 
kun żgur li ħadt kollox miegħek 
qabel titlaq mid-dar. Dawn id-do-
kumenti jistgħu jinkludu kopji ad-
dizzjonali ta’ CV tiegħek, id card, 
liċenzja tas-sewqan, karta tas-

Sigurtà Soċjali, jew portafoll ta’ 
xogħol professjonali ieħor. Jekk 
inti gradwat reċenti, inti għandek 
tieħu miegħek traskrizzjonijiet ta’ 
l-universita’ jew kulleġġ tiegħek.
 
Biegħ lilek innifsek. 

L-intervista hija ċ-ċans tiegħek li 
toħrog il-potenzjal kollu tiegħek. 
Agħmel lista tal-kapaċitajiet 
tiegħek u inti x’tista’ toffri lil kump-
anija li qed tapplika magħha.

Dejjem staqsi mistoqsijiet 
relevanti

Min iħaddem/tħaddem jieħu/
tieħu gost li l-kandidati jsaqsu 
mistoqsijiet relevanti dwar l-or-
ganizzazzjoni u li huma infurmati 
fuq il-kumpanija u x-xogħol li qed 
japplikaw għalih. 

Agħmel follow-up

Wara l-intervista, tkun idea tajba 
li tibgħat nota b’ringrazzjament lil 

min iħaddem għal ħin tiegħu jew 
tagħha, kif ukoll tfakkar dwar l-
interess tiegħek u l-impenn għall-
pożizzjoni. Jekk inti ma tisma’ 
xejn wara ġimgħa, tista’ ċċempel 
u tistaqsi b’mod edukat meta se 
tittieħed deċiżjoni finali. 

Żomm dan f’moħħok: Kull in-
tervista hija esperjenza siewja 
ta tagħlim. Anki jekk inti ma 
tieħux dan ix-xogħol partikolari, 
fl- intervista li jmiss  inti ser tkun 
ferm ppreparat/a aħjar u aktar 
komdu/a bil-proċess kollu. Kull 
esperjenza tgħallmek issaħħaħ il-
fiduċja fik innifsek u iżżid iċ-ċans 
tiegħek li tiġi offrut/a l-impjieg li 
jmiss! 

Meħuda minn 
http://www.allbusiness.com

Youth Employment Programme

L-għan prinċipali tal-Youth Employment Programme hu li jżid iċ-ċans għal aktar impjiegi. 

Servizzi ta’ tim professjonali  mogħtija minn psikologu, career guidance practitioner, occupational therapist u 
youth workers  li jagħtuk il-ħiliet u l-motivazzjoni li għandek bżonn biex tidħol fid-dinja tax-xogħol.

Staqsi lill-ETC għal aktar informazzjoni dwar il-Youth Employment Programme billi ċċempel fuq 222 01 224 jew 
billi tibgħat email fuq yep.etc@gov.mt. 

Il-Youth Employment Programme jaghtik aċċess faċli għall-informazzjoni permezz tal-websajt 
www.youth.org.mt fejn tista:
• Tfittex xogħol
• Titgħallem dwar korsijiet offruti minn diversi entitajiet
• Tagħraf il-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħek
• Titgħallem toħloq CV
• Issir taf kif għandek iġġib ruħek waqt intervista għal xogħol
• Konsultazzjonijiet personali mat-tim professjonali tal-YEP 

 

 

 

Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013 
Insaħħu Ħilitna għall-Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar 

Programm parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea 
Fond Soċjali Ewropew (FSE) 

Rata ta’ Ko-finanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali 
 

Ninvestu fil-futur tiegħek 
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SIB IL-KELMA

Ambjentali   
Armata    
Awtorita
Ċittadini   
Dmir    
Evidenza  
Flessibli
Gwardjan  

Ġdid
Karrieri   
Korp    
Lokali   
Malta   
Militari 
Organizzati  
Pubbliku

   

Pulizija    
Servizz   
Sigurta    
Skema    
Taħrig   
Traffiku   
Xogħol

Sib il-Kelma 
 
 
 
 

A Ġ Ż D X A W T O R I T A M Ġ 
M X T K Ż P U B B L I K U D Ħ 
B O Q F Ħ X Ċ Ċ X V K M O M Ċ 
J G G V T Ċ I Ż L Y M J R I Ġ 
E H B W R X T A Ħ R I Ġ G R Q 
N O P B A E T O Ż X L Q A S P 
T L Ġ K F R A Ż D Ż I L N I L 
A B Ħ L F Ġ D F K L T Ż I G O 
L P U L I Z I J A K A L Z U K 
I X Q K K Ħ N Z A B R T Z R A 
B A L T U L I R Ġ N I P A T L 
J M A L T A R T S Y B F T A I 
Z L M J B I L Ġ K X M L I Ż M 
E V I D E N Z A E Ħ Q E J P K 
F Ċ T R W K T F M G H S Ħ Ċ Ġ 
D N I Z Ġ O V Ċ A P Ħ S K O Q 
Ħ Q B I A R M A T A U I M B I 
V Ċ T P Ġ P O Z M Ż J B E O K 
Ċ L S E R V I Z Z Ċ K L U T Ż 
Q P B D Ż B X Ġ D I D I F M Ġ 

 
 
 
 
 

Ambjentali   Armata   Awtorita 

Ċittadini   Dmir    Evidenza 

 Flessibli   Gwardjan    Ġdid 

Karrieri   Korp    Lokali  

 Malta    Militari   Organizzati 

 Pubbliku   Pulizija    Servizz 

 Sigurta    Skema    Taħrig  

 Traffiku   Xogħol 

 

 

  

  


