Formola ta’ Bidu ta’ Impjieg għal min jaħdem għal Rasu

Noti għal min se jibda jaħdem għal rasu:

1.

Din il-formola għandha timtela minn min se jibda jaħdem għal rasu għall-ewwel darba, u minn min
kien diġà qed jaħdem għal rasu imma waqaf u se jerġa’ jibda jaħdem għal rasu.

2.

Jekk int se tħaddem lil xi ħadd miegħek, għandek timla din il-Formola kif ukoll Formola ta’ Bidu ta’
Impjieg għal kull impjegat li se jibda jaħdem miegħek.

3.

Din il-formola għandek tibgħata lil Jobsplus fl-ISTESS JUM li fih tibda taħdem għal rasek.

4.

F’kull każ ta’ bidu ta’ impjieg, din il-formola mimlija kif imiss għandha tintbagħat lil Jobsplus flISTESS JUM li fih jibda l-impjieg.

5.

Jekk int qatt ma ħdimt qabel, għandek bżonn:
(a) Karta tal-Identità
(b) Ċertifikat ta’ Reġistrazzjoni tan-Numru tas-Sigurtà Soċjali mill-Uffiċju tad-Dipartiment tasSigurtà Soċjali jew, fil-każ ta` persuna ta’ nazzjonalità barranija, ċertifikat mill-istess Dipartiment
li tkun ġiet eżentata mill-kontribuzzjonjiet tas-Sigurtà Soċjali.

6.

Iċ-ċertifikati msemmija f’paragrafu 5, għandhom jintbagħtu lil Jobsplus flimkien ma’ din il-formola.

7.

F’din il-formola, fejn hemm il-kliem:
“Indirizz” f’Taqsima A, għandu jitniżżel l-indirizz personali ta’ min jaħdem għal rasu.
“Indirizz tal-entità kummerċjali” f’Taqsima B, għandu jitniżżel l-indirizz tal-post fejn tirċievi lkorrispondenza tax-xogħol tiegħek, jekk int taħdem f’post fiss.
“Lokalità fejn se tkun qed taħdem” f’Taqsima Ċ, għandu jitniżżel l-isem tal-belt jew raħal fejn inti
tagħmel ix-xogħol tiegħek, jekk inti taħdem f’post fiss.

8.

Fit-Taqsima B (Dettalji ta’ min iħaddem), “Numru ta’ min iħaddem (Jobsplus)” hu n-numru moħruġ
mill-Jobsplus meta persuna li se taħdem għal rasha tiġi rreġistrata. Jekk din hija l-ewwel darba li se
taħdem għal rasek u għad m’għandekx dan in-numru, għandek tħallih vojt.

9.

Din il-formola għandha tintbagħat lil:
Jobsplus Għawdex
Triq Sir Arturo Mercieca
Ir-Rabat Għawdex VCT 2024
Email: hriu.jobsplus@gov.mt
F’każ ta’ diffikultà tista’ ċċempel fuq 22201957

10.

Din iI-formola tista’ tintbagħat ukoll minn fuq il-websajt: www.jobsplus.gov.mt

11.

Persuna li taħdem għal rasha u li ma tibgħatx din il-formola fiż-żmien stipulat tista’ teħel multa
skont kif kontemplat fl-Avviż Legali 110 ta’ 1993.

12.

Tintbagħat irċevuta għal kull formola li tiġi pproċessata. Jekk il-persuna li taħdem għal rasha ma
taslilhiex irċevuta, hi fid-dmir li tinforma lil Jobsplus mill-aktar fis biex tintbagħatilha rċevuta oħra.

13.

Dawn in-noti jservu biss bħala gwida.

Gozo Office:
Sir Arturo Mercieca Street, Victoria VCT 2024
Tel: +356 22201957
Email: hriu.etc@gov.mt

Formola TAL-BIDU tal-Impjieg - Għal min jAĦDEM GĦAL RASu
Taqsima A: Dettalji Personali
Numru tal-Karta tal-Identità/Passaport

Numru tas-Sigurtà Soċjali

Data tat-Twelid

Livell Akkademiku

Isem

Qatt ma mort skola /Livell qabel il-Primarju
Kunjom

Livell Primarju
Livell Sekondarju (mingħajr ċertifikazzjoni tal-livell Ordinarju)

Numru u/jew Isem tad-Dar

Livell Ordinarju ‘O’ Level Ordinary 		
Livell Avanzat ‘A’ Level Advanced

Triq

Livell ta’ Diploma		
Gradwat		

Lokalità

Kodiċi Postali

Livell ta’ Masters / Ċertfikat jew Diploma bħala Postgraduate
Livell ta’ Dottorat			

Indirizz Elettroniku
Numru tal-Mowbajl

Sess		
Raġel

Numru tat-Telefown

						
Mara
Oħrajn

Nazzjonalità

UE

Malti

Non UE

Doppja

F’każ ta’ ċittadin li mhux ġej mill-Unjoni Ewropea (UE), u hu/hi dipendenti fuq
xi ħadd b’nazzjonalità tal-Unjoni Ewropea (UE), niżżel in-nazzjonalità
taċ-ċittadin tal-UE hawn taħt, u ehmeż kopja tar-“Residence Permit”

F’każ ta’ ċittadin li mhux ġej mill-Unjoni Ewropea (UE), u hu/hi miżżewweġ/a
Malti/Maltija, ehmeż id-dokument tal-“Freedom of Movement by Marriage”

Taqsima b: Dettalji dwar l-impjieg
Isem u Kunjom ta’ min qed iħaddem (il-Prinċipal)

Numru ta’ min iħaddem
(Jobsplus)

Nru. tal-PE
(Dipt tat-Taxxa)

Isem l-entità kummerċjali (Partnership / Kumpanija)
Numru tal-VAT		
Indirizz tal-entità kummerċjali
Naħdem għal rasi (ma nimpjegax nies)
Lokalità

Kodiċi Postali

Numru tal-Mowbajl

Numru tat-Telefown

Naħdem għal rasi (bl-impjegati)

Koperattiva					
Partnership

Indirizz Elettroniku		

Is-Settur Prinċipali li fih topera l-Entità Kummerċjali

Sidien Maltin		
Sidien Barranin		

Taqsima c: Dettalji Dwar l-impjieg
Full-Time 		 Part-Time
		

Kariga / Tip ta’ Xogħol

Data tal-Bidu tal-Impjieg:

Settur tax-Xogħol

Lokalità fejn se tkun qed taħdem
Għawdex

Raħal / Belt

Malta

Raħal / Belt

Firma

Kariga

		

Nru. tal-Karta tal-Identità

Data ta’ meta tintbagħat din il-Formola

