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SEJĦA GĦAL SERVIZZ

MA’ TEATRU MALTA C/O IL-KUNSILL MALTI GĦALL-ARTI



Teatru Malta hija l-ewwel kumpanija teatrali nazzjonali ta’ 
Malta li tiffoka fuq l-iżvilupp tat-teatru f’numru ta’ postijiet 

differenti madwar il-gżejjer Maltin.

Aħna qegħdin infittxu uffiċjali front of house biex jagħmlu 
parti mit-tim tal-front of house tagħna għall-programm ta’ 

produzzjonijiet teatrali tagħna sa massimu ta’ 50 siegħa għal kull 
produzzjoni, normalment filgħaxijiet bil-possibbiltà ta’ spettakli 
matinee għal kull produzzjoni li jiffurmaw parti mill-kalendarju 

tal-avvenimenti ta’ Teatru Malta f’kull post dedikat.

It-tim tal-FOH se jkollu jirrapporta direttament lill-Maniġer 
tal-Produzzjoni responsabbli.
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Responsabbiltajiet ġenerali

Id-doveri tal-offerenti magħżula jinkludu iżda 
mhumiex limitati għal:

 —  Għandu jkun preżenti għall-ispettakli kollha;

 — Jilqa’ lill-membri tal-udjenza u jiskennja u 
jiċċekkja l-biljetti fil-bieb;

 —  Jiggwida lill-membri tal-udjenza għal 
kwalunkwe mejda tal-ikel u x-xorb waqt u 
qabel l-ispettaklu, waqt l-intervall jew wara 
l-ispettaklu (skont xi jkun disponibbli);

 — Iqassam programmi u tifkiriet oħrajn (skont xi 
jkun disponibbli);

 — Jiggwida lill-membri tal-udjenza għad-dħul, 
il-ħruġ u t-tojlits;

 — Jiżgura li l-udjenza mhix qed tuża l-mowbajl 
jew xi tagħmir ta’ reġistrazzjoni ieħor waqt 
l-ispettaklu;

 — Iżomm kuntatt frekwenti mat-tim tal-Front  
of House biex jiżgura l-operat bla xkiel  
tal-ispettaklu;

 —  Jimmaniġġja lill-udjenza f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza, ikun jaf dwar rekwiżiti/kwistjonijiet 
ta’ saħħa u sigurtà u pjanijiet ta’ emerġenza.

 — Jiċċekkja u jirrapporta problemi ta’ sigurtà  
lill-Maniġer tal-Produzzjoni.

 —  Jiċċekkja u jirrapporta problemi rigward  
il-biljetti lill-Maniġer tal-Produzzjoni.

Provi għal Ma Kuraġġ u Wliedha (2022)
Ritratt ta’ Elisa von Brockdorff
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Sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni  
tal-applikazzjoni, l-applikanti għandu jkollhom  
fil-pussess tagħhom:

 — Ħiliet interpersonali tajbin ħafna (esperjenza 
fl-ospitalità titqies bħala vantaġġuża);

 —  Għarfien fix-xena teatrali lokali kif ukoll  
fis-setturi kulturali u kreattivi;

 —  Profiċjenza fl-Ingliż u fil-Malti b’ħiliet orali u 
miktuba eċċellenti;

 — Kapaċità li jaħdmu kemm b’mod indipendenti 
kif ukoll f’tim, u jagħtu attenzjoni lid-dettall;

 — L-abbiltà li jaħdmu taħt pressjoni;

 — Esperjenza f’prassi li tenfasizza l-inklussività 
tkun ikkunsidrata bħala vantaġġjuża, 
għalkemm it-taħriġ ser ikun ipprovdut.

Is-sigħat ta’ xogħol se jkunu 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.

Xi dati importanti għall-istaġun li ġej tal-ĦRF/
XTW 2022-2023:

 —  mit-18 sas-27 ta’ Novembru 2022;

 —  mill-5 sat-13 ta’ Diċembru 2022;

 —  mis-26 ta’ Jannar sal-5 ta’ Frar 2023;

 —  mill-20 sas-26 ta’ Marzu 2023.

Dati oħrajn għal proġetti/inizjattivi/produzzjonijiet 
oħrajn se jitħabbru fil-ġejjieni. Dati għal laqgħat 
ta’ tagħrif mhumiex inklużi fil-lista ta’ hawn fuq.

Ħiliet u kompetenzi Sigħat ta’ xogħol
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Il-kandidati magħżula se jingħataw Kuntratt 
għal Servizz ta’ sena (1), bil-possibbiltà li 
jiġġedded għal perjodu ulterjuri ta’ sena (1), skont 
il-prestazzjoni tiegħu/tagħha/tagħhom.

Għandu jirrispondi lill-Kap tal-Produzzjonijiet 
ta’ Teatru Malta għall-Kunsill Malti għall-Arti, u 
għandu jaħdem sigħat flessibbli biex jilħaq 
id-domandi u r-rekwiżiti tal-pożizzjoni. Il-kandidat 
magħżul se jenħtieġ jaħdem fi ħdan ir-regoli u 
r-regolamenti tas-Servizzi Pubbliku ta’ Malta. 
Il-fornitur ta’ servizz magħżul se jkun responsabbli 
għat-tassazzjoni u l-kontributi tas-sigurtà soċjali 
relevanti kollha skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Ir-remunerazzjoni hija ta’ EUR 8.50 fis-siegħa 
(minbarra l-VAT iżda bit-taxxi jew il-miżati l-oħra 
inklużi) mill-uffiċċju u/jew fuq il-post kif meħtieġ.

L-applikanti għandhom ikunu fil-pussess ta’ numru 
tal-VAT validu. Il-ħlas se jiġi pproċessat mill-Kunsill 
Malti għall-Arti fi żmien 30 jum minn meta jirċievi 
rċevuta b’numru tal-VAT validu.

Kuntratt għal servizz

L-applikazzjonijiet

L-applikanti interessati għandhom jibagħtu  
ittra ta’ motivazzjoni flimkien ma’ CV lil contact@
teatrumalta.org.mt. 

Id-data tal-għeluq għall-applikazzjonijiet hija 
l-Ġimgħa 21 ta’ Ottubru 2022 f’nofsinhar.

L-applikanti eliġibbli se jintalbu jattendu  
għal intervista.

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


