Programm ASPIRE
ASPIRE huwa programm ġdid imfassal mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) biex tiżgura integrazzjoni
aħjar ta’ persuni li tkun għadha kemm irreklutat.
Il-programm, li fil-prinċipju isir darbtejn fis-sena, jikkonsisti minn perjodu ta’ induzzjoni li jinkludi taħriġ
xieraq u immersjoni f’timijiet. L-għan huwa li jgħin lill-membri l-ġodda tal-persunal jiżviluppaw lesperjenza u l-ħiliet tagħhom matul l-ewwel tliet snin tagħhom fil-Qorti.
L-ewwel ċiklu tal-programm tnieda f’Ottubru 2016 bil-pubblikazzjoni ta’ avviż ġenerali dwar seba’ postijiet
battala għal awdituri li mtlew f’April 2017. It-tieni ċiklu beda fi Frar 2017, għar-reklutaġġi li saru
f’Novembru 2017, u t-tielet ċiklu beda f’Marzu 2018.
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(għal Admit)
L-ewwel fażi tal-programm hija l-ammissjoni li għaliha ġie stabbilit panel ta’ reklutaġġ magħmul minn
maniġers fil-qasam tal-awditjar u rappreżentanti tas-servizz tar-riżorsi umani.
Il-panel jevalwa l-applikazzjonijiet li jaslu b’riżultat tal-avviż(i) ta’ post battal u s-CVs tal-kandidati li jkunu
fuq il-listi ta’ riżerva tal-EPSO. L-għan huwa li tiġi stabbilita lista mqassra ta’ kandidati li jiġu mistiedna għal
intervista.
Wara l-proċedura tal-intervisti, il-panel jagħmel lista ta’ kandidati li potenzjalment jistgħu jiġu rreklutati.

(għal Start)
Il-Qorti normalment tirrekluta persuni ġodda f’żewġ perjodi matul is-sena: fil-bidu tas-sena u wara s-sajf.

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani jipprovdilhom assistenza amministrattiva u informazzjoni dwar ilprogramm ta’ taħriġ.
Kull membru ġdid tal-persunal jiġi assenjat mentor li jiffaċilita l-ewwel passi tiegħu ġewwa l-Qorti.

(għal Prepare)
Fl-ewwel xhur tagħhom fil-Qorti, il-membri l-ġodda tal-persunal iħejju lilhom infushom għall-funzjonijiet
tagħhom billi jattendu diversi korsijiet organizzati f’moduli differenti. Dawn il-korsijiet jinkludu t-taħriġ
obbligatorju għall-membri l-ġodda, kif ukoll struzzjonijiet fuq il-post tax-xogħol u korsijiet speċifiċi.

(għal Initiate)
F’koordinazzjoni mad-Diretturi, li jidentifikaw il-ħiliet speċifiċi u l-esperjenza meħtieġa biex jimtlew ilpostijiet battala, is-Segretarju Ġenerali jassenja l-awdituri ġodda li jkunu ġew irreklutati f’Awla għal
perjodu inizjali ta’ 18-il xahar. Idealment, il-membri l-ġodda jaħdmu fuq kompiti marbuta mad-DAS, u
meta jkun meħtieġ jingħataw taħriġ speċifiku dwar kwistjonijiet relatati ma’ politika.

(għal Rotate)
Fi tmiem dan il-perjodu inizjali, issir rotazzjoni tal-membri l-ġodda tal-persunal u dawn jiġu assenjati għal
Awla oħra għat-18-il xahar li jkun imiss, li matulhom huma jaħdmu, kemm jista’ jkun, fuq tip differenti ta’
kompiti (eż. l-awdituri preferibbilment jiġu assenjati kompiti relatati mal-awditjar tal-prestazzjoni). Dan ilperjodu jista’ jiġi rivedut, skont l-iskeda tal-kompiti li jkunu jridu jitwettqu.

(għal Expand)
Fi tmiem dan il-perjodu ta’ tliet snin, il-membri l-ġodda tal-persunal jiġu mħeġġa jespandu l-ħiliet tagħhom
u jsiru aktar speċjalizzati.
Tipikament, dan ikun iż-żmien li fih l-awdituri japprofondixxu l-ħiliet tal-awditjar u l-għarfien espert
tagħhom tal-politika billi jieħdu sehem f’taħriġ postgradwatorju offrut mill-Qorti f’kooperazzjoni malUniversité de Lorraine. Barra minn hekk, huma jiġu mħeġġa jiksbu ċertifikazzjoni fil-qasam tal-awditjar
(CGAP, CIA, eċċ.).
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