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SEJĦA GĦAL SERVIZZ

PRODUCTION
MANAGER
MA’ TEATRU MALTA TAĦT IL-KURA TAL-KUNSILL MALTI GĦALL-ARTI

teatrumalta.org.mt

Teatru Malta huwa l-ewwel teatru Nazzjonali ta’ Malta li jiffoka
fuq l-iżvilupp tat-teatru fil-gżejjer Maltin.
Aħna qegħdin infittxu fornitur ta’ servizz esperjenzat u entużjast
biex iservi bħala Production Manager għal medja ta’ 40 siegħa kull
ġimgħa biex jagħti appoġġ fl-iżvilupp u l-kunsinna tal-programm
artistiku billi jikkoordina u jimmaniġġja produzzjonijiet fi ħdan ilkalendarju tal-avvenimenti ta’ Teatru Malta u jorganizza l-loġistika
għall-kunsinna ta’ dan il-programm.
Il-Production Manager jaqa’ taħt il-Head of Productions.

Responsabbiltajiet ġenerali
Ir-responsabbiltajiet tal-offerent magħżul huma:
— L-għajnuna, il-koordinazzjoni, u l-ġestjoni ta’
produzzjonijiet partikolari fi ħdan il-kalendarju
tal-avvenimenti ta’ Teatru Malta kif mitlub millHead of Productions ta’ Teatru Malta;
— Il-ġestjoni ta’ produzzjonijiet, inkluż il-baġit
tagħhom, li huma parti mill-programm ta’
Teatru Malta u jimxu skont l-obbligi ta’
rappurtaġġ kollha fir-rigward tal-baġits
ta’ produzzjoni kif stipulat mill-Head of
Productions u l-Administration Manager;
— Li jservi bħala l-punt ta’ kuntatt dirett bejn
Teatru Malta u t-tim kreattiv, tekniku u loġistiku
tal-produzzjoni;
— Il-ġestjoni u l-kontroll tal-attività talproduzzjoni ġenerali;
— L-istabbiliment ta’ skadenzi u miri għal
produzzjonijiet u jiżgura li dawn huma kollha
fil-ħin u li qed joperaw f’waqthom;
— Is-superviżjoni ta’ ftehimiet relatati malproduzzjonijiet f’kuntatt dirett mal-konsulent
legali tal-Kunsill Malti għall-Arti;
— Il-koordinazzjoni u l-iskedar ta’
prenotazzjonijiet għal spazju b’kollaborazzjoni
diretta mal-Production Managers;
— Is-superviżjoni tal-loġistika fir-rigward
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tal-produzzjonijiet inkluż l-iżgurar talkomunikazzjoni effettiva ma’ timijiet tekniċi u
artistiċi u/jew mal-imsieħba;
— It-talba għal u l-ġestjoni ta’ kwotazzjonijiet
u ordnijiet diretti relatati mal-produzzjonijiet
skont ir-regolamenti ta’ akkwist pubbliku millgvern;
— Iż-żamma ta’ rekord ċar u aġġornat talkwotazzjonijiet kollha u ordnijiet diretti;
— Il-koordinazzjoni fuq livell loġistiku maddipartiment tal-marketing ta’ Teatru Malta
dwar dak kollu relatat mal-promozzjoni u
d-dokumentazzjoni tal-proġetti, inklużi l-filmati
u l-fotografija u kontenut diġitali ieħor talproduzzjonijiet;
— L-aċċettazzjoni tal-aspetti kollha talamministrazzjoni tal-proġett, is-superviżjoni
tan-nefqa tal-produzzjoni u l-mili talkwotazzjonijiet, l-irċevuti u l-kuntratti kollha
minn Teatru Malta;
— L-iskedar ta’ laqgħat tal-produzzjoni;
— L-organizzazzjoni ta’ laqgħat tal-produzzjoni
post mortem;
— Li jsir kuntatt mad-dipartiment ta’
amministrazzjoni dwar il-ħruġ ta’ rċevuti
tal-produzzjoni b’mod xieraq, effiċjenti u
f’waqtu;

(ikompli)
— Il-ġestjoni ta’ pjattaformi elettroniċi li jaħżnu
d-dokumentazzjoni ta’ Teatru Malta;
— Li jaġixxi bħala rappreżentant għall-entità u
jiżgura li jinżammu relazzjonijiet tajbin malimsieħba u l-kollaboraturi kollha;
— Il-ġestjoni tal-inventarju, il-kunsinni u l-livelli
ta’ stock tal-gwardarobba u l-istock ta’ Teatru
Malta;
— Responsabbiltajiet oħra kif assenjati mill-Head
of Productions u l-Administration Manager.

Provi għal Ħax-Xjuħ (2019)
Ritratt ta’ Joe Smith
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Ħiliet u kompetenzi
Qabel id-data tal-għeluq tas-sottomissjoni talapplikazzjoni l-applikanti għandu jkollhom:

Kundizzjonijiet ta’ Servizz Anormali
— Ħila li jaħdmu taħt pressjoni;

— Kwalifika f’livell ta’ Baċellerat f’Livell MQF 6
relatata mar-rwol—il-kwalifiki u l-esperjenza
msemmija għandha tingħata evidenza
għalihom b’ċertifikati u/jew xhieda, u l-kopji
tagħhom għandhom ikunu mehmuża malapplikazzjoni1;

— Jista’ jkun li jkunu meħtieġa sigħat ta’
xogħol wara l-ħinijiet normali tal-uffiċċju,
għaldaqstant, il-kandidat għandu jkun
flessibbli li jaħdem fi tmiem il-ġimgħa u
filgħaxijiet, skont il-ħtiġijiet tal-entità.

— Għarfien dwar ix-xena teatrali lokali kif ukoll
tas-setturi kulturali u kreattivi;
— Esperjenza li jitwassal xogħol skont l-iskadenzi;
— Ħila li jistabbilixxu u jżommu relazzjonijiet
pożittivi ma’ varjetà ta’ kollaboraturi u partijiet
ikkonċernati;
— Profiċjenza fl-Ingliż u l-Malti b’ħiliet ta’
komunikazzjoni orali u bil-miktub tajbin ħafna;
— Ħiliet ta’ smigħ u interpersonali tajbin ħafna;
— Kapaċitá li jaħdmu b’mod indipendenti kif ukoll
f’tim, b’attenzjoni għad-dettall;
— Mill-inqas sentejn esperjenza f’xogħol relevanti,
b’mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni talbaġit ta’ avvenimenti/proġetti;
— Fehim tal-politika tal-Gvern kif ukoll talinċentivi u l-leġiżlazzjoni.
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Ċertifikati oriġinali u/jew xhieda għandhom
jiġu pprovduti invarjabbilment għal verifika flintervista.
1

Il-kuntratt

Provi għal Il-Qtates ta’ Max-Xatt (2019)
Ritratt ta’ Elisa Von Brockdorff

Il-kandidat magħżul se jingħata Kuntratt għal
Servizz ta’ tliet (3) snin, bil-possibbiltà li jiġġedded
għal perjodu ulterjuri ta’ sena (1), skont ilprestazzjoni tiegħu/tagħha.
Iwieġeb għall-Head of Productions ta’ Teatru
Malta għall-Kunsill Malti għall-Arti, u jopera
b’ħinijiet flessibbli biex jissodisfa r-rikjesti u
r-rekwiżiti tal-pożizzjoni. Il-kandidat magħżul se
jenħtieġ jaħdem skont ir-regoli u r-regolamenti
tas-Servizz Pubbliku ta’ Malta. Il-fornitur tasservizz magħżul se jkun responsabbli għallkontributi kollha ta’ tassazzjoni u sigurtà soċjali
relevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.
Ir-remunerazzjoni ta’ EUR 22 000 (VAT eskluż
iżda inkluż kull taxxa jew spiża) kull sena għal 40
siegħa kull ġimgħa mill-uffiċċju u/jew fuq il-post
kif meħtieġ.
Il-ħlas se jiġi pproċessat kull xahar mill-Kunsill
Malti għall-Arti wara li jirċievi rċevuta b’numru talVAT validu.

L-applikazzjonijiet
L-applikanti interessati huma meħtieġa jibagħtu
ittra ta’ motivazzjoni flimkien mas-CV lil
contact@teatrumalta.org.mt.
Id-data tal-għeluq għall-applikazzjonijiet hija
s-16 ta’ Mejju 2022 f’nofsinhar.
L-applikanti eliġibbli se jintalbu jattendu għal
intervista ta’ għażla.
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