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INFORMAZZJONI PERSONALI 

Titolu

Kunjom

Indirizz 1 Indirizz 2

Il-Kodiċi Postali �  Belt Pajjiż

Mowbajl

E-mail Skype

Nazzjonalità

Sess* Raġel Mara

Għandek xi diżabbilità li tista' tikkawża problemi prattiċi waqt it-testijiet/l-intervisit? 
Iva Le

Jekk iva jekk jogħġbok agħti dettalji (sabiex l-amministrazzjoni tkun tista’ tagħmel l-arranġamenti neċessarji, jekk tista’):

IMPORTANTI:

Il-bord ta’ selezzjoni għandu jiġi infurmat bi kwalunkwe bidla ta’ indirizz.
Jekk jogħġbok agħti n-numri tat-telefown sħaħ, eż (44-20) 74 18 86 00 għal numru f'Londra, RU. 
Jekk jogħġbok daħħal indirizz elettroniku biex tiffaċilita l-kuntatt. 
Jekk jogħġbok daħħal id-dati bil-format jj/xx/ssss. 

* għall-skopijiet ta' statistika u reġistrar biss

L-applikazzjoni tiegħek ser tiġi rreġistrata taħt l-isem li inti tajt hawn fuq. ������ ��������  Jekk 
jogħġbok użah fil-korrispondenza kollha.

Kwalunkwe isem ieħor (eż. l-kunjom qabel iż-żwieġ) li jidher fuq diplomi jew ċertifikati li jkunu ma’ din l-
applikazzjoni għandu jiġi indikati hawn taħt:

Post tat-Twelid� Data tat-twelid:

Minn liema pubblikazzjoni jew fonti oħra smajt dwar din il-proċedura ta’ 
selezzjoni?

n waqt il-Ġurnata� 

Fil-għaxija

Post tat-twelid:

em/Ismijiet Oħra� 

L-Ewwel Isem

Il-Proċedura tas-Selezzjoni li Qed 

L-AĠENZIJA EWROPEA DWAR IL-MEDIĊINI 
(LONDRA)                                FORMOLA TA' 

APPLIKAZZJONI

Sejħa għal turija ta’ interess għal Aġenti Kuntrattwali b’kuntratt temporanju 



EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ

Data ta’ Bidu Data ta’ Tmiem

Żid xi  ħa Ikkanċella

ESPERJENZA TAX-XOGĦOL 

Il-karrira sal-lum, bl-ewwel pożizzjoni ddedikata għall-kariga attwali li tnikludi Fosthom l-esperjenza ta' xogħol waqt il-Ph.D.
Tajjeb tkun taf: Il-perjodi ta' żmien f'din it-taqsima ta' hawn taħt ser jintużaw għal kalkolazzjoni tal-esperjenza professjonali tie

Data ta’ Bidu Data ta’ Tmiem

Bi ħlas jew Le

daħħal id-data tal-
proċedura ta' 
selezzjoni għall-
kariga attwali jekk 
id-data tal-għeluq 

L-isem ta' min jimpjega

Indirizz

Ir-Raġunijiet għaliex tlaqt

Qasam tan-negozju

Żid xi  ħa IkkanċellaPerjodu ta’ notifika meħtieġ (f'xhur) sabiex tħalli l-kariga preżenti tiegħek

GĦARFIEN TAL-LINGWI

Jekk jogħġbok innumera l-lingwi tiegħek fl-ordni li ġej: 

Lingwa Ordni Kitba
Smigħ Qari InterazzjonProduzzjoni

Ikkanċella

Jekk jogħġbok agħti d-dettalji tal-edukazzjoni sekondarja, postsekondarja, korsijiet 
universitarji minn tliet snin 'il fuq u kull taħriġ ieħor ġenerali ta' edukazzjoni għola 
fosthom Ph.D, studju speċjalizzat u korsijiet ulterjuri f'ordni

1 għal-lingwa nattiva jew il-lingwa prin ċipali tiegħek, 2 għat-tieni lingwa, 3 għat-tielet lingwa, 4 
għal kull lingwa oħra.�������� �������� 

Taħdit

Kariga jew pożizzjoni

Importanti: Jekk jogħġbok irreferi għall-Kundizzjonijiet Ġenerali u żomm nota li l-kandidati 
rreklutati, qabel ma tingħatalhom l-ewwel promozzjoni jridu jagħtu prova tal-kapacit à tagħhom li 

Fehim
Żid

Kwalifika

Jekk jogħġbok irreferi għal-livell tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza (CEF) għal aktar 
informazzjoni dwar il-livelli tal-lingwi.�������� �������� 

Isem tal-Organizzazzjoni�� 

Livell ta' Edukazzjoni�� 

Suġġett prinċipali kopert 
relatat max-xogħol

L-attivitajiet u r-
responsabbilitajiet 

Livell fil-klassifika nazzjonali 
(iddikjara t-titlu bil-lingwa 

Din il-parti għandha timtela tajjeb u fid-dettall anke jekk huwa mehmuż curriculum 
vitae.

(F)ull jew (P)art 



ĦILIET U KOMPETENZI PERSONALI

Żid
Ikkanċella

Tagħrif ta’ programmi office  tal-kompjuter eż. Word, Excel, MS access, PowerPoint (spe ċifika):

Qatt ġejt irrappurtat/a jew ġejt misjub ħati(ja) ta’ kwalunkwe offiża minn kwalunkwe qorti?

Iva Le

DIKJARAZZJONI
1. Niddikjara solennement li l-informazzjoni pprovduta hawn fuq hija vera u kompleta.
2. Niddikjara wkoll solennement li:

(ii) Jiena ssodisfajt kwalunkwe obbligi imposti fuqi b’li ġijiet li jikkonċernaw is-servizz militari;
(iii) Jiena nissodisfa l-ħtiġijiet karatterjali għall-kompiti involuti.

- prova tan-nazzjonalità (passaport, karta tal-identità, ċertifikat tat-twelid, eċċ.),
- diploma(i) jew ċertifikat(i) meħtieġa għal ammissjoni għall-proċedura ta’ selezzjoni,

Isem  Data

Firma (meħtieġa biss jekk ġejt mistieden għall-intervista) 

Data Data

Jekk IVA jekk 
jogħġbok agħti d-

3. Jiena obbligat li fuq talba nipprodu ċi d-dokumenti ta’ sostenn fir-rigward ta’ (i), (ii) u (iii) 
hawnfuq u naċċetta li nuqqas ta' dan jista’ jinvalida l-applikazzjoni tiegħi

(i) Jiena ċittadin ta’ wieħed mill-Istati Membri jew taż-Żona Ekonomika Ewropea u 
ngawdi mid-drittijiet kompleti tiegħi bħala ċittadin;

Nikkonferma illi l-informazzjoni li ddikjarajt fuq din il-formola ta' applikazzjoni 
hija preċiża skont l-aħjar għarfien tiegħi u naċċetta li d-dettalji tiegħi jiġu 

5. Jiena konxju/a wkoll mill-fatt li l-applikazzjoni tieg ħi tiġi rifjutata f'każ li nonqos li nissottometti 
fotokopji tad-dokumenti li ġejjin:

- dikjarazzjonijiet ta’ impieg, jew kuntratt(i) li jispe ċifikaw b’mod ċar id-dati ta’ bidu u tmiem u 
għall-pożizzjoni preżenti prova tad-data tal-bidu, tal-kontinwit à u l-aktar folja riċenti tal-paga.

Jekk jogħġbok ikkonferma li taqbel mad-dikjarazzjoni t'hawn fuq u niżżel ismek fil-kaxxi t'hawn 
taħt�������� �������� 

4. Jiena naf illi dakinhar tal-intervista tiegħi mal-Aġenzija, jiena irrid inġib miegħi verżjoni iffirmata 
ta' din il-formola u ċ-certifikati kollha tal-edukazzjoni u tax-xogħol imsemmija hawn taħt, inkella l-
applikazzjoni tiegħi tiġi mħassra.�������� �������� 

EsperjenzaĦiliet

Jekk jogħġbok 
spjega kif tissodisfa l-
punti mitluba għad-

dħul tiegħek fil-
proċedura ta' 
selezzjoni kif 
imsemmi fid-

deskrizzjoni tax-
Perjodi ta’ mill-
inqas 3 xhur li 

qattajt barra minn 
pajjiżek (jekk 

jogħġbok indika l-
pajjiżi li żort, id-

L-Isem, l-indirizz u 
n-numru tat-

telefon ta’ persuni 
li jistgħu jiġu 

kuntattati fil-każ li 
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