
 AMMINISTRATUR TAL-UFFIĊĊJU U FAĊILITAJIET

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

Qiegħdin infittxu fornitur ta’ servizz b’esperjenza u entużjażmu biex iservi bħala 
Amministratur tal-Uffiċċju u Faċiltajiet għal 40 siegħa fil-ġimgħa, biex jgħin 
lit-tim ta’ Teatru Malta fuq livell operazzjonali b’rabta mal-ispazju ta’ Teatru 

Malta. Dan jinkludi x-xogħol regolari fl-ispazju u l-faċiltajiet ta’ Teatru Malta u 
l-manutenzjoni tiegħu kif ukoll l-amministrazzjoni ġenerali tal-uffiċċju. 

 
L-Amministratur tal-Uffiċċju u Faċiltajiet jirraporta lill-Kap tal-Produzzjonijiet ta’ 

Teatru Malta. 

Tip ta' kuntratt: Kuntratt ta' servizz \ sentejn
Ħlas: €20,000 fis-sena (VAT mhux inkluż)

Kuntratt ta' Servizz

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

• Li tkun responsabbli għall-ftuħ u l-għeluq tal-
faċiltajiet ta’ Teatru Malta;

 
• Li tkun responsabbli għall-manutenzjoni 

u xogħlijiet regolari fl-ispazju u faċiltajiet 
ta’ Teatru Malta u li tindirizza kull kwistjoni 
strutturali jew loġistika marbuta mal-ispazju;

 
• Li tipprepara l-iskeda għat-tindif tal-ispazju 

ta’ Teatru Malta u li tikkoordina regolarment 
s-servizzi ta’ tindif;

 
• Tipprovdi assistenza teknika direttament fl-

ispazju ta’ Teatru Malta;
 
• Li tkun responsabbli għal relazzjoni soda u 

b’saħħitha mal-komunità fejn hemm l-ispazju 
ta’ Teatru Malta;

 
• Li tkun responsabbli għal xogħlijiet segretarjali, 

kif meħtieġ fl-ispazji ta’ Teatru Malta, u li tilqa’ 
n-nies inkluż nies li jiġu fuq il-post jew iċemplu 
kif ukoll twieġeb u tirreferi l-mistoqsijiet li jaslu;

 
• Li tiżgura management effettiv tal-posta;
 
• Li żżomm ir-rekords, kif meħtieġ;
 
• Tivvjaġġa biex tiġbor jew biex twassal 

messaġġi, materjal jew tgħin fil-
kommunikazzjoni minn u lejn l-uffiċċji ta’ Teatru 
Malta;

• Tgħin lit-tim billi tipprovdi għajnuna 
amministrattiva u klerikali kif meħtieġ, inkluż 
billi tħejji, tikkopja, tiġbor u tgħaqqad flimkien 
l-informazzjoni, filing, twassal id-dokumenti, 
posta u notifika kif meħtieġ;

 
• Tipprovdi assistenza klerikali ġenerali;
 
• Tipprovdi għajnuna f’dik li hi loġistika, 

ospitalità u amministrazzjoni b’mod ġenerali, 
inkluż matul attivitajiet ta’ Teatru Malta u 
laqgħat, kif meħtieġ;

 
• Tieħu ħsieb l-ospitalità u l-orjentazzjoni 

tat-tim tal-proġetti u individwi oħrajn, 
speċjalment staff ġdid, mistiedna u nies li 
jkunu qed iżuru Teatru Malta;

 
• Tgħin fi proġetti ta’ Teatru Malta u l-Memory 

Unit f’dak li hu manutenzjoni tal-arkivji u ġabra 
ta’ statistika;

 
• Tipprovdi l-għajnuna erbgħa u għoxrin siegħa 

kuljum lil Teatru Malta billi tkun tista’ tiġi 
mgħajta f’kull ħin anke barra l-ħin tax-xogħol;

 
• Tipprovdi għajnuna billi tmexxi proġetti kif 

meħtieġ u mitlub mid-Direttur Artistiku u 
l-Head of Productions ta’ Teatru Malta;

 
• Dmirijiet oħra kif assenjati.
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2. Ħiliet u kompetenzi.

3. Sottomissjoni tal-applikazz-
jonijiet.

L-applikanti għandhom, sad-data tal-għeluq 
tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, ikollhom fil-
pussess tagħhom: 

• Livell intermediate jew svvanzat ta’ 
edukazzjoni (Livell MQF 4) — Il-kwalifiki u 
l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom 
jintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti, kopji 
tagħhhom għandhom ikunu mehmuża mal-
applikazzjoni1;

• Tal-anqas sena esperjenza ta’ xogħol rilevanti 
marbut ma’ manutenzjoni ta’ teatru u xogħol 
amministrattiv relatat;

• Għarfien tajjeb u track record b’saħħtu fil-
manutenzjoni ta’ spazju teatrali;

• Għarfien tajjeb tal-komunità li fiha jinsab 
l-ispazju ta’ Teatru Malta;

• Liċenzja tas-sewqan;

• Entużjażmu u motivazzjoni biex titwassal il-
viżjoni ta’ Teatru Malta;

• Kapaċi jaħdem/taħdem kemm b’mod 
indipendenti kif ukoll fi ħdan tim, b’attenzjoni 
għad-dettall. 

Kundizzjonijiet oħra 

• Flessibbiltà li jipprovdi/tipprovdi servizzi matul 
tmiem il-ġimgħa kif miftiehem mal-Head of 
Productions.

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

L-applikazzjonijiet, flimkien mad-dokumentazzjoni 
meħtieġa li tinkludi C.V. dettaljat, għandhom 
jaslulna fuq hello@teatrumalta.org.mt mhux iktar 
tard mit-2 ta’ Novembru 2018, f’nofsinhar.

L-applikanti għandu jkollhom numru validu 
ta’ reġistrazzjoni tal-VAT. Il-fornitur tas-servizz 
magħżul ikun responsabbli għall-kontributi 
rilevanti kollha tat-tassazzjoni u tas-sigurtà soċjali 
kif mitlub mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 


