
 

 

 
 

Gwida għall-kandidati 

Bażi tad-data fil-qasam tal-bini (Grupp ta' funzjonijiet III) 
 
 
 

Biex tapplika għal din il-bażi tad-data, irid ikollok kont fuq il-pjattaforma APPLY4EP. Din il-
pjattaforma hija l-uniku mod kif tista' tapplika. 
 

Il-ħolqien ta' kont 
 

Tista' toħloq kont wieħed biss.  
 
Biex toħloq il-kont tiegħek, mur fuq https://apply4ep.gestmax.eu u aqra l-informazzjoni sew. 
 

Applika 
 
L-ewwel ikklikkja fuq Applika online. Daħħal l-informazzjoni obbligatorja kollha indikata 
b'asterisk.  
Imbagħad ikklikkja fuq Il-fażi li jmiss. Agħmel upload tal-Curriculum Vitae fil-format 

Europass u imla l-parti tad-dikjarazzjonijiet.   
Fl-aħħar nett, ikklikkja fuq Il-fażi li jmiss u imla l-partijiet obbligatorji kollha indikati 
b'asterisk fl-applikazzjoni tiegħek.  
 

Fil-parti Kontenut tal-funzjoni tal-esperjenza professjonali tiegħek, trid tibda billi ddaħħal il-
kodiċi "INText" jekk għandek esperjenza barra minn pajjiżek jew f'organizzazzjoni 
internazzjonali, u mbagħad agħti deskrizzjoni dettaljata tal-funzjonijiet li tkun wettaqt. Trid 
tagħmel upload tad-dokumenti rilevanti kollha (eż. ċertifikat minn impjegaturi preċedenti, 

ittra ta' reklutaġġ, deskrizzjoni tal-impjieg, kuntratt, rendikont tal-paga, eċċ.) f'dokument pdf 
wieħed. 
Biex iżżid esperjenza professjonali oħra, ikklikkja fuq Tixtieq iżżid esperjenzi oħra? Tista' 
żżid sa massimu ta' 12-il esperjenza professjonali. 

 
Daħħal id-dettalji tal-kwalifiki tal-edukazzjoni sekondarja u dawk universitarji li għandek u l-
grad xieraq bil-Latin, kif ukoll il-marka finali tad-diploma tiegħek fil-parti Isem il-kwalifika. 
 

Kwalunkwe dokument li jintbagħat mod ieħor, għajr bħala anness għar-reġistrazzjoni online, 
ma jiġix ikkunsidrat. 
 
Iċċekkja l-kont tiegħek regolarment. Kun ċert li d-dettalji ta' kuntatt tiegħek, u b'mod 

partikolari n-numru tat-telefon u l-indirizz tal-email tiegħek ikunu aġġornati. Fil-fatt, is-
servizzi ta' reklutaġġ jistgħu jippruvaw jikkuntattjawk bit-telefon jew bl-email. Tista' taġġorna 
d-dettalji ta' kuntatt tiegħek billi tmur fuq L-account tiegħi.   
 

 
 

https://apply4ep.gestmax.eu/


 

 

Opportunitajiet indaqs 
 
Il-Parlament Ewropew jiżgura li jevita kull forma ta' diskriminazzjoni. 
 

Huwa japplika politika ta' opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda 
diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-
oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-
opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-

twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja. 
 
Kull referenza, f'din il-gwida, għal persuna tas-sess maskil għandha tkun ikkunsidrata wkoll li 
tikkostitwixxi referenza għal persuna tas-sess femminil, u viċe versa. 

 

Protezzjoni tad-data personali 
 
Il-Parlament Ewropew, bħala l-korp responsabbli għall-organizzazzjoni tas-selezzjonijie t, 
jiżgura li d-data personali tal-kandidati tiġi pproċessata fir-rispett sħiħ tar-Regolament 
(UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-

protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea L 295, 21.11.2018), speċjalment rigward il-kunfidenzjalità u s-sigurtà 

tagħhom. 
 

KODIĊIJIET SPEĊJALI 

 

Il-kodiċijiet ta' hawn taħt (eż. [TArch], l-istess bil-lingwi kollha) huma maħsuba biex 

jippermettu l-identifikazzjoni tal-kandidati b'ħiliet tekniċi u speċifiċi. Il-kandidati huma 

mitluba jużaw dawn il-kodiċijiet fl-applikazzjoni tagħhom (jekk applikabbli, taħt 

"Esperjenza professjonali" u/jew "Edukazzjoni u taħriġ") biex jenfasizzaw ċerti ħiliet 

meta jiddeskrivu l-esperjenzi professjonali u/jew l-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-kandidati 

jistgħu jużaw aktar minn kodiċi wieħed, skont il-formazzjoni tagħhom.  
 

Ġestjoni tal-bini - Tekniku fil-qasam tal-bini - GF III 

 

Kodiċijiet ta' speċjalizzazzjoni li għandhom jintużaw, jekk applikabbli: 

 [TArch] Arkitettura, disinn ta' ġewwa 

 [TRef] Rinnovazzjoni u finituri 

 [TStru] Strutturi 

 [TElec] Elettriku, voltaġġ medju u baxx 

 [THvac] Tisħin, ventilazzjoni, arja kkundizzjonata 

 [TIfir] Infrastruttura għas-sikurezza kontra n-nirien 

 [TIbms] Sistema ta' ġestjoni tal-bini 

 [TCstr] Kostruzzjoni, ġestjoni tas-siti 

 [TFm] Facility management (ġestjoni tat-tagħmir) - użu 

 [TImms] Sistema ta' ġestjoni tal-manutenzjoni 



 

 

 [TGcad] Appoġġ grafiku għad-disinjar permezz tal-kompjuter 

 [TGbim] Appoġġ grafiku għall-immudellar tal-informazzjoni dwar il-

bini 

 [TSafe] Koordinament fil-qasam tas-sikurezza u tas-saħħa 

 [TCouns] Konsulenza fil-qasam tal-prevenzjoni 

 

Eżempji li jiddeskrivu l-użu tal-kodiċijiet imsemmija fil-punt "Tressiq 
tal-applikazzjonijiet" 

 
 

 


