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Kuntratt għas-Servizz

KOORDINATURI
TAL-PROGRAMM ARTISTIKU



Bażi

Kuntratt għal servizz
fuq medja ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa

Ħlas

€22,000 + VAT fis-sena
b’żieda ta’ 10% kull sena

Tul tal-kuntratt

3 snin

Teatru Malta huwa l-ewwel teatru nazzjonali ta’ Malta u  jiffoka fuq 
l-iżvilupp tat-teatru fil-gżejjer Maltin.

Qed infittxu li nimpjegaw fornitur ta’ servizzi esperjenzat u entużjast biex 
iservi ta’ Koordinatur tal-Programm, biex jappoġġja l-iżvilupp u t-twassil 
tal-programm artistiku billi jikkoordina produzzjonijiet fi ħdan il-kalendarju 
ta’ avvenimenti ta’ Teatru Malta u jorganizza l-loġistika biex iwassal dan 

il-programm.

Il-Koordinatur tal-Programm jirrispondi għad-Direttur Artistiku
ta’ Teatru Malta.
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Dmirijiet u responsabbiltajiet

 — Li jżomm l-viżjoni artistika ta’ Teatru Malta u 
jsaħħaħ il-missjoni tal-kumpanija bit-twassil 
tal-programm; 

 — Li jappoġġja u jikkoordina l-kalendarju ta’ 
avvenimenti ta’ Teatru Malta, kif mitlub  
mid-Direttur Artistiku ta’ Teatru Malta; 

 — Li b’komunikazzjoni mad-Direttur Artistiku 
jippjana u jimplimenta l-programm artistiku ta’ 
Teatru Malta; 

 — Li jaħdem mat-tim tal-produzzjoni ta’ kull 
proġett biex iwassal kull produzzjoni  
fil-ħin u bla ma taqbeż il-baġit; u flimkien 
jimmaniġġjaw l-iskadenzi tal-produzzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, id-disinn, u dipartimenti 
ewlenin oħra - iżomm it-tim aġġornat dwar 
kwalunkwe żviluppi rilevanti; 

 — Li jkun il-punt ċentrali tal-komunikazzjoni 
u l-koordinazzjoni bejn il-produzzjonijiet 
individwali u d-dipartimenti ewlenin; li jaġixxi 
bħala s-sors ewlieni ta’ informazzjoni  
għad-dipartimenti kollha biex jaħdmu b’mod 
effiċjenti, billi jżommhom aġġornati dwar 
żviluppi sinifikanti li jistgħu jaffettwawhom u 
jiżgura li l-interessi tagħhom u l-interessi  
tal-produzzjoni jkunu ġestiti b’mod effettiv; 

 — Li jaħdem mad-Direttur Artistiku biex jidentifika 
sħubijiet u koprodutturi possibbli għal 
produzzjonijiet individwali u joħloq il-qafas 
biex dawn jiffjorixxu, jimmaniġġjahom kif 
xieraq fuq bażi individwali; 

 — Li jmantni il-kalendarju tal-avvenimenti ta’ 
Teatru Malta fuq il-pjattaformi kollha; 

 — Li jistabbilixxi skadenzi u miri ċari  
għall-produzzjonijiet u jiżgura li dawn ikunu 
kollha skedati u joperaw fil-waqt; 

 — Li jfassal ftehim għall-kollaboraturi kollha ta’ 
Teatru Malta f’kollegament dirett  
mal-konsulent legali tal-Arti; 

 — Li jikkoordina u jippjana l-iskedar tal-ibbukkjar 
tal-ispazju u jorganizza l-postijiet  
tal-laqgħa f’kollaborazzjoni diretta mal-Artisti 
u l-Maniġers tal-Produzzjoni; 

 — Li jiżgura l-promozzjoni u d-dokumentazzjoni 
tal-proġetti, inklużi l-iffilmjar u l-fotografija u 
kontenut diġitali ieħor; 

 — Li jimmaniġġja d-drives kemm onlajn kif ukoll 
offlajn ta’ Teatru Malta; 

 — Li jitkellem f’isem l-entità u jiżgura li 
jinżammu relazzjonijiet tajba mal-imsieħba u 
l-kollaboraturi kollha; 

 — Li jaħdem fuq il-ġbir ta’ fondi, sħubiji u 
kollaborazzjonijiet mad-Direttur Artistiku; 

 — Li jkun f’konverżazzjoni kontinwa mad-Direttur 
Artistiku sabiex jiġi rispettat il-mandat artistiku 
tal-produzzjonijiet ta’ Teatru Malta, u biex  
il-viżjoni tad-Direttur Artistiku tiġi implimentata; 

 — Dmirijiet oħra kif assenjati mid-Direttur Artistiku u 
l-Maniġer tal-Amministrazzjoni ta’ Teatru Malta.
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Ħiliet u kompetenzi

L-applikanti għandhom, sad-data tal-għeluq 
tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, ikollhom:

 — Grad Universitarju f’ġestjoni kulturali jew 
suġġetti relatati (il-kwalifiki u l-esperjenza 
mitluba jridu jkunu sostnuti minn ċertifikati u / 
jew testimonjanzi, li kopji tagħhom għandhom 
jiġu mehmuża mal-applikazzjoni); 

 — Esperjenza ta’ xogħol rilevanti, partikolarment 
f’dak li għandu x’jaqsam ma’ avvenimenti / 
proġetti u ġestjoni tal-baġit; 

 — Rekord ippruvat ta’ twassil skont l-iskadenzi; 

 — Għarfien u interess estensivi fis-setturi kulturali 
u kreattivi ta’ Malta; 

 — Fehim tal-politika tal-Gvern kif ukoll ta’ 
inċentivi u l-leġiżlazzjoni li għandha x’taqsam 
mas-CCS; 

 — Kapaċità li jistabbilixxi u jżomm relazzjonijiet 
pożittivi ma’ varjetà ta’ kollaboraturi u partijiet 
interessati; 

 — Kapaċità li jikkomunika bil-Malti u bl-Ingliż 
b’ħiliet interpersonali u ta’ smigħ eċċellenti; 

 — Entużjazmu u motivazzjoni biex iwassal il-
viżjoni ta’ Teatru Malta; 

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

Il-Koordinatur tal-Programm se jiġi magħżul fuq 
bażi tal-ħiliet u kompetenzi msemmija hawnhekk, 
kif ukoll fuq l-integrità artistika bbażata mill-
esperjenza fuq ix-xogħol.

Kundizzjonijiet tax-xogħol barra min-normal

 — Kapaċità li jaħdem taħt pressjoni; 

 — Flessibbiltà biex jaħdem fi tmiem il-ġimgħa  
u filgħaxija, skont ftehim reċiproku  
mal-Amministratur Eżekuttiv.

Preżentazzjoni 
tal-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet, sostnuti bid-dokumentazzjoni 
meħtieġa, li għandhom jinkludu Curriculum Vitae 
dettaljat, għandhom jaslu għand  
contact@teatrumalta.org.mt sa mhux aktar tard 
mill-14 ta’ Frar 2020, f’nofsinhar.

L-applikanti għandu jkollhom numru  
tar-reġistrazzjoni validu tal-VAT. Il-fornitur  
tas-servizz magħżul se jkun responsabbli  
għat-taxxa u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
kollha rilevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.


