
EDITUR TAL-KONTENUT

Teatru Malta hu l-ewwel teatru nazzjonali Malti, li jiffoka fuq l-iżvilupp tat-teatru 
fil-Gżejjer Maltin.

Qegħdin infittxu li ningaġġaw persuna tal-esperjenza għal 20 siegħa fil-ġimgħa.   
Il-persuna għandha toffri entużjażmu fis-servizz ta’ Editur tal-Kontenut biex 

tipproduċi u tikkordina l-aspetti kollha relatati mal-kontenut dwar Teatru Malta. Dan 
jinkludi kitba, editing, qari tal-provi u traduzzjoni ta’ testi diġitali u/jew pubblikati 
kif ukoll kitba għal fuq il-website ta’ Teatru Malta. L-Editur tal-Kontenut irid/trid 

jassigura/tassigura li l-kontenut kollu li jiġi ppubblikat, ikun ta’ kwalità għolja.

L-Editur tal-Kontenut jaqa’ taħt il-Kap tal-Produzzjonijiet. 

Tip ta' kuntratt: Kuntratt ta' servizz \ sena
Ħlas: €12,000 (VAT mhux inkluż)

Kuntratt ta' Servizz

teatrumalta.org.mt
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1. Dmirijiet u responsabbilt-
ajiet tal-persuna magħżula 
għas-servizz.

• Li taġġorna regolarment il-website u l-mezzi 
soċjali ta’ Teatru Malta b’kontenut ġdid, inkluż 
b’ritratti u filmati qosra kif meħtieġ; 

• Li tirriċerka u tipprovdi kitba bl-Ingliż u 
bil-Malti dwar il-produzzjonijiet li jkunu se 
jittellgħu minn Teatru Malta, kif ukoll attivitajiet 
ġenerali oħra, skont il-bżonn;  

• Li regolarment tipprepara kontenut għall-
pubblikazzjoni, fosthom brochures tal-
produzzjonijiet u/jew newsletters; 

• Li tagħmel qari tal-provi u teditja kwalunkwe 
kitba prodotta minn jew marbuta ma’ Teatru 
Malta qabel ma din tkun stampata jew 
imtellgħa online; 

• Biex tittraduċi kitba għall-Ingliż u/jew Malti, kif 
meħtieġ; 

• Li taħdem favur l-entità u tassigura li 
jinżammu relazzjonijiet tajba mal-imsieħba u 
l-kollaboraturi kollha; 

• Dmirijiet oħra mogħtija mid-Direttur Artistiku u 
l-Kap tal-Produzzjonijiet.
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2. Ħiliet u kompetenzi.

3. Sottomissjoni tal-applikazz-
jonijiet.

Sad-data tal-għeluq l-applikanti għandhom 
ikollhom f’idejhom:

• Grad universitarju fl-Ingliż jew il-Malti jew 
kwalunkwe suġġett ieħor relatat (livell MQF 
6) — Il-kwalifikazzjonijiet u l-esperjenzi dikjarati 
jridu jiġu kkonfermati permezz ta’ ċertifikati u/
jew testimonjanzi. Il-kopji tagħhom iridu jkunu 
mehmuża mal-applikazzjoni. Kampjuni tax-
xogħol iridu jiġu pprovduti1;

 
• Kompetenza fl-Ingliż u fil-Malti, b’ħiliet 

eċċellenti fil-komunikazzjoni orali u miktuba;
 
• Mill-inqas sentejn esperjenza ta’ dan ix-

xogħol, partikolarment fil-maniġment ta’ 
websites, editing, traduzzjoni u qari tal-provi;

 
• Ikollohom ħiliet eċċellenti fl-IT u jkunu jafu 

jużaw il-Wordpress;
 
• Ikunu kapaċi jlaħħqu x-xogħol fil-ħin;
 
• Għandhom għarfien u interess fl-oqsma 

kreattivi u kulturali ta’ Malta;
 
• Għandhom l-entużjażmu u l-motivazzjoni biex 

iwasslu l-viżjoni ta’ Teatru Malta;
 
• Ikunu kapaċi jaħdmu għal rashom u f’team, kif 

ukoll jagħtu kas tad-dettall.

Kundizzjonijiet oħra 

• Is-servizz jista jintalab li jingħata fi tmiem 
il-ġimgħa u filgħaxijiet, ibbażat fuq ftehim 
reċiproku mal-Kap tal-Produzzjonijiet.

1  Ċertifikati oriġinali u/ jew testimonjanzi għandhom jintwerew waqt 
l-intervista sabiex jiġu verifikati.

L-applikazzjonijiet, flimkien mad-dokumentazzjoni 
meħtieġa kif ukoll il-portafoll tax-xogħol bl-Ingliż 
u bil-Malti, flimkien ma’ C.V. dettaljat għandhom 
jintbagħtu fuq hello@teatrumalta.org.mt sa mhux 
iktar tard mit-2 ta’ Novembru 2018, f’nofsinhar.

L-applikanti għandu jkollhom numru tal-VAT 
reġistrat u validu. Il-persuna magħżula tkun 
responsabbli mill-kontribuzzjonijiet kollha 
tas-sigurtà soċjali u tassazzjoni kif mitlub mil-
leġislazzjoni nazzjonali.


