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Ħidma fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija opportunità eċċezzjonali
li wieħed ikun parti minn istituzzjoni maħluqa biex tkun il-gwardjan tal-finanzi
Ewropej.
Bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE, l-għan tagħna huwa li ntejbu
l-ġestjoni finanzjarja tal-UE, nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza,
u naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini
tal-UE. Aħna niċċekkjaw jekk il-baġit tal-UE ġiex implimentat b’mod korrett, u
jekk il-fondi tal-UE nġabrux u ntnefqux legalment u skont il-prinċipji ta’ ġestjoni
finanzjarja tajba.

European Court of Auditors

Pakkett
attraenti

Il-QEA hija bbażata fil-Lussemburgu u għandha persunal totali ta’ bejn
wieħed u ieħor 1 000 persuna. Bħala Istituzzjoni Ewropea, aħna noffru
rimunerazzjoni kompetittiva u pakkett komprensiv ta’ benefiċċji li jinkludi l-liv
u pjan għall-irtirar, kopertura dinjija ta’ assigurazzjoni medika għall-persunal
u għad-dipendenti tagħhom, assigurazzjoni tal-ħajja u kontra l-invalidità.
Benefiċċji addizzjonali jistgħu jiġu pprovduti għal persunal eliġibbli, kif stipulat
fir-Regolamenti tal-Persunal.
1

Tagħlim
u żvilupp
tal-karriera

It-tagħlim u l-iżvilupp huma partijiet integrali minn karriera mal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri Dan iseħħ permezz ta’ inkarigi ta’ sfida, ikkowċjar,
mentoring, u opportunitajiet ta’ żvilupp interni u esterni. Il-ħidma mal-QEA
hija proċess dinamiku, l-inkarigi huma varjati, u żjarat tal-awditjar b’firxa
wiesgħa għandhom l-għan li jistabbilixxu fejn u kif jintnefqu flus l-UE. Il-politika
ta’ reklutaġġ tagħna hija mfassla biex tiżgura li l-persunal jista’ jibdel bejn ilpostijiet u jkollu l-opportunità li jaħdem f’firxa ta’ oqsma differenti ta’ politika.
Barra minn hekk, il-persunal għandu aċċess għal kotra infinita ta’
opportunitajiet ta’ tagħlim, li jħeġġeġ l-iżvilupp persunali tiegħu u jippermettih
itejjeb u jaġġorna l-kompetenzi tekniċi u professjonali tiegħu. Hemm korsijiet
obbligatorji għall-awdituri u għall-persunal l-ieħor kollu, kif ukoll korsijiet mhux
obbligatorji matul is-sena kollha.

L-ambjent tax-xogħol tagħna huwa miftuħ u kollaborattiv. Aħna nħaddnu
d-diversità b’mod attiv fil-mod ta’ kif naħdmu flimkien u nikkontribwixxu għallobjettivi kondiviżi tagħna.

Kif naħdmu

- Il-manwali tagħna għall-awditjar fihom istruzzjonijiet dettaljati għattwettiq tal-awditi tagħna; huma jirriflettu l-istandards internazzjonali u
professjonali xierqa u l-kwalità mistennija. Aħna għandna manwali li jkopru t-tlieti
tipi prinċipali tal-awditjar (finanzjarju, tal-konformità u tal-prestazzjoni).
- Aħna żviluppajna wkoll linji gwida prattiċi dwar metodi tal-awditjar għallappoġġ ta’ xogħol l-awdituri tagħna matul l-istadji varji tal-proċess tal-awditjar.
Dawn il-linji gwida jikkomplementaw il-manwali għall-awditjar u jipprovdu lillawdituri tagħna b’pariri dwar l-aħjar prattika.
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Xi jgħid il-persunal tagħna
ALFREDO, Awditur:
Il-ħidma fil-QEA tagħtik fehim approfondit ipprivileġġjat
dwar kif l-UE tista’ tagħmel differenza reali f’ħajjet in-nies.
Mhux biss hija opportunità biex naħdmu f’ambjent multikulturali
divers li jenfasizza l-iżvilupp professjonali u persunali; hija wkoll
iċ-ċans biex immorru fuq il-post, niltaqgħu ma’ nies ordinarji u
nitgħallmu mill-esperjenzi tagħhom sabiex inkunu nistgħu ngħinu
nibnu UE aħjar.

il-Portugall

CHARLOTTA, Awditur:

l-Iżvezja

Il-ħidma bħala awditur fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri tfisser
karriera internazzjonali, fejn issir ħidma ma’ kollegi mill-Istati
Membri kollha tal-UE f’ambjent multilingwu. L-opportunità
ta’ ħidma b’oqsma varji tal-baġit tal-UE b’tipi differenti ta’
awditu tagħmlu impjieg ta’ sfida u impjieg li jagħti sodisfazzjon,
b’prospetti wiesgħa għall-karriera.

JITKA, Awditur:
L-aktar aspett li partikolarment jogħġobni fil-ħidma fil-QEA
huwa d-diversi kompiti tal-awditjar li nwettqu. Aħna neżaminaw
firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ politika u kull awditu li nwettqu huwa
ftit jew wisq uniku. Fl-istess ħin, il-programm ASPIRE tal-Qorti
jippermetti lil persuni ġodda bħali jiksbu esperjenza kemm flawditjar finanzjarju kif ukoll tal-prestazzjoni matul l-ewwel tliet
snin tagħhom fix-xogħol, li huwa bidu tajjeb ħafna għal karriera
bħala awditur fl-UE!

ir-Repubblika
Ċeka

VIKTORIJA, Traduttur:

il-Litwanja

Bħala traduttur fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ningħata
sfida kuljum, billi naqleb testijiet minn varjetà ta’ oqsma ta’
suġġetti għal-lingwa materna tiegħi, għall-kompatrijotti Litwani
tiegħi. Jien naqsam din l-isfida ma’ kollegi mill-Ewropa kollha
f’istituzzjoni dinamika u ffukata fuq in-nies: istituzzjoni tal-UE
li qatt ma torqod! Jekk nirrakkomandax li wieħed jaħdem malQEA? Mingħajr dubju ta’ xejn!
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Salarju

Salarji bażiċi jiġu ddeterminati skont ir-responsabbiltajiet u l-esperjenza
preċedenti, u jiġu rieżaminati kull sena, kif stipulat fir-Regolamenti tal-Persunal
tal-UE.

Benefiċċji

Allowances – il-persunal jirċievi allowances tal-espatrijazzjoni, tal-familja u
tat-tfal, skont ċirkustanzi individwali.
Assigurazzjoni tas-saħħa - il-persunal u d-dipendenti eliġibbli tagħhom
jirċievu assigurazzjoni tas-saħħa b’effett immedjat mill-bidu tal-impjieg
tagħhom, mingħajr perjodu ta’ stennija għall-pagament ta’ benefiċċji.
Assigurazzjoni kontra l-inkapaċità - assigurazzjoni tal-inkapaċità għaxxogħol fir-rigward ta’ aċċidenti u mard hija benefiċċju standard għall-impjegati.
Benefiċċji tal-irtirar - aħna nipprovdu lill-persunal bi pjan għall-irtirar
li jikkonsisti f’komponent issettjat ta’ benefiċċji u komponent issettjat ta’
kontribuzzjonijiet.
Liv u vakanzi - 24 jum ta’ btala (liv annwali) flimkien ma’ 17-il vakanza
pubblika. Suġġett għal kundizzjonijiet, hemm ukoll jiem addizzjonali għallivvjaġġar lejn il-post tal-oriġini.
Benefiċċji tal-installazzjoni - taħt ċerti kundizzjonijiet, il-persunal li
jingħaqad magħna minn barra l-post tal-istazzjonar tagħhom tad-dmirijiet jiġi
rimborżat għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tat-trażlokazzjoni, u jirċievi allowance
tal-installazzjoni.
Edukazzjoni - il-persunal bi tfal dipendenti eliġibbli jista’ jirreġistrahom flIskola Ewropea fil-Lussemburgu.
Faċilitajiet - Aċċess għal parkeġġi, għar-ristorant tal-persunal, għallkafetterija, għall-faċilitajiet tal-isports u tal-bibljoteka.
Aħna noffru kundizzjonijiet tax-xogħol li huma ta’ kwalità għolja biex
niżguraw ambjent tax-xogħol tajjeb u b’saħħtu (faċilitajiet tal-isports,
avvenimenti kulturali, konferenzi dwar suġġetti interessanti, eċċ.)

Faċilitajiet
Oħra

Trasport: trasport pubbliku b’xejn fil-Lussemburgu ċentrali, kiri b’xejn tarroti muniċipali, u sistema ta’ car-pooling.
Telexogħol: aċċess mill-bogħod jipprovdi l-opportunità ta’ ħidma f’ambjent
aktar flessibbli.
Informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ xogħol għall-konjugi.

Xogħolna huwa bbażat fuq il-valuri ta’ indipendenza, integrità, imparzjalità,
professjonaliżmu, valur miżjud, eċċellenza u effiċjenza. Il-linji gwida tagħna
dwar l-etika japplikaw għall-Membri kollha u għall-persunal kollu.

Etika

- Dawn il-linji gwida jiddikjaraw li l-QEA għandha tkun istituzzjoni
oġġettiva, indipendenti u professjonali li l-partijiet interessati tagħha jistgħu
jkollhom fiduċja sħiħa fiha. Aħna adottajna wkoll ir-rekwiżiti stabbiliti millkodiċi tal-etika tal-INTOSAI (ISSAI 30) u inkludejniehom fil-linji gwida tagħna
dwar l-etika. Il-linji gwida tagħna huma maħsuba biex jgħinu jiżguraw li
d-deċiżjonijiet tagħna ta’ kuljum, kemm fl-awditjar kif ukoll fit-tmexxija talistituzzjoni, jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti fil-kodiċi tal-INTOSAI.
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