
AMMINISTRATUR TAL-PRODUZZJONIJIET 

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

Qegħdin infittxu fornitur ta' servizz b'esperjenza u entużjażmu biex iservi bħala 
Amministratur tal-Produzzjonijiet għal 40 siegħa fil-ġimgħa, biex jappoġġja 
l-iżvilupp u t-twassil tal-programm artistiku billi jikkoordina l-produzzjonijiet fi 
ħdan il-kalendarju tal-avvenimenti Teatru Malta u jorganizza l-loġistika biex 

jitwassal dan il-programm.

L-Amministratur tal-Produzzjonijiet jirrapporta lill-Kap tal-Produzzjonijiet.

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

Kuntratt ta' Servizz

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

• Tappoġġja u tikkoordina produzzjonijiet 
selezzjonati fil-kalendarju tal-avvenimenti ta’ 
Teatru Malta, kif mitlub mid-Direttur Artistiku u 
l-Kap tal-Produzzjonijiet ta' Teatru Malta;

• Isservi bħala l-kollegament dirett bejn il-
Maniġers tal-Produzzjoni varji u Teatru Malta;

• Tamministra u tikkontrolla l-attività ġenerali 
tal-produzzjoni;

• Tistipula skadenzi u miri ċari għall-
produzzjonijiet u tiżgura li huma kollha 
konformi mal-iskeda u li joperaw fil-ħin;

• Tħejji ftehimiet għall-kollaboraturi kollha ta' 
Teatru Malta f'kuntatt dirett mal-konsulent 
legali tal-Kunsill tal-Arti;

• Tikkoordina u tippjana l-prenotazzjonijiet tal-
ispazji b'kollaborazzjoni diretta mal-Maniġers 
tal-Produzzjoni;

• Tissorvelja l-loġistika fir-rigward tal-
produzzjonijiet inkluż l-iżgurar ta' 
komunikazzjoni effettiva ma' timijiet tekniċi, 
artistiċi u/jew imsieħba;

• Titlob u timmaniġġja kwotazzjonijiet u ordnijiet 
diretti relatati mal-produzzjonijiet skont ir-
regolamenti tal-akkwist tal-gvern;

• Iżżomm rekord ċar u aġġornat tal-
kwotazzjonijiet u l-ordnijiet diretti kollha;

• Tiżgura l-promozzjoni u d-dokumentazzjoni 
tal-proġetti, inklużi l-iffilmjar u l-fotografija, kif 
ukoll kontenut diġitali ieħor;

• Twettaq l-aspetti kollha tal-amministrazzjoni 
tal-proġett, tissorvelja l-infiq tal-produzzjoni 
u timla l-kwotazzjonijiet, il-fatturi u l-kuntratti 
kollha mogħtija mill-maniġers tal-produzzjoni 
b'kuntratt ma' Teatru Malta;

• Tiskeda l-laqgħat tal-produzzjoni;

• Torganizza laqgħat post mortem;

• Timmaniġġja l-fatturazzjoni u tikkoordina 
direttament mad-dipartiment tal-kontijiet 
tal-Kunsill tal-Arti b'mod ordnat, effiċjenti u 
f'waqtu;

• Tieħu ħsieb it-tmexxija amministrattiva tal-
informazzjoni elettronika ta’ Teatru Malta;

• Taġixxi bħala difensur tal-entità u tiżgura li 
jinżammu relazzjonijiet tajbin mal-imsieħba u 
l-kollaboraturi kollha;

• Dmirijiet oħra kif assenjati mill-Kap tal-
Produzzjonijiet.
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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:

• Grad universitarju fil-ġestjoni kulturali jew 
f'suġġetti relatati (livell MQF 6) — Il-kwalifiki u 
l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom 
jintwerew b'ċertifikati u/jew dokumenti, kopji 
tagħhom għandhom ikunu mehmuża mal-
applikazzjoni1;

• Esperjenza ta' xogħol rilevanti, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' avvenimenti / 
proġetti u ġestjoni tal-baġit;

• Rekord ipprovat ta' twassil skont l-iskadenzi;

• Għarfien estensiv kif ukoll interess fis-setturi 
kulturali u kreattivi (CCS) ta' Malta;

• Fehim tal-politika tal-Gvern kif ukoll inċentivi u 
l-leġiżlazzjoni relatata mas-CCS;

• Kapaċità li jistabbilixxi u jżomm relazzjonijiet 
pożittivi ma' varjetà ta' kollaboraturi u partijiet 
ikkonċernati;

• Kapaċità ta' komunikazzjoni bil-Malti u bl-
Ingliż;

• Ħiliet eċċellenti ta' smigħ u interpersonali;

• Għarfien tajjeb tas-CCS;

• Entużjażmu u motivazzjoni biex iwassal il-

viżjoni ta' Teatru Malta;

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


