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Teatru Malta hija l-kumpanija tat-teatru 
nazzjonali ta’ Malta.

Teatru Malta qed tfittex li tingaġġa s-servizzi ta’ 
individwu bħala Riċerkatur tal-Pubblikazzjonijiet, 
tar-Riċerka u tal-Arkivjar biex jaħdem mat-tim ta’ 
Teatru Malta. Il-Koordinatur tal-Pubblikazzjonijiet, 

tar-Riċerka u tal-Arkivjar se jservi u jassisti 
lid-Direttur Artistiku u lill-Marketing and Brand 

Executivefl-operazzjonijiet ta’ Teatru Malta relatati 
mal-pubblikazzjonijiet, mar-riċerka u mal-arkivjar.
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Responsabbiltajiet ġenerali

Id-dmirijiet tal-offerent magħżul għandhom 
jinkludu iżda mhumiex limitati għal:

 — L-immaniġġjar u l-koordinazzjoni tal-
pubblikazzjonijiet/programmi ta’ Teatru Malta, 
l-koordinazzjoni mal-kittieba u t-tradutturi 
u l-edituri; L-immaniġġjar tal-iskeda tal-
pubblikazzjoni li taħdem flimkien mal-iskedi 
tal-produzzjoni; il-kisba tad-drittijiet u tat-
testi meħtieġa u l-iżgurar li l-pubblikazzjonijiet 
jikkonformaw mad-drittijiet ta’ partijiet 
terzi; il-koordinazzjoni mad-dipartiment tal-
kummerċjalizzazzjoni ta’ Teatru Malta dwar 
id-disinn tal-pubblikazzjonijiet u l-format għal 
gwidi ta’ stil speċifiċi; iż-żamma ta’ kuntatt 
ma’ fornituri oħra tas-servizzi fir-rigward tal-
pubblikazzjonijiet; l-adeżjoni mal-iskeda tal-
pubblikazzjonijiet u l-kisba tal-ISBNs rilevanti;

 — L-iżgurar tal-ippjanar u tat-titjib fit-tul, il-
kollaborazzjoni possibbli u l-finanzjament 
għall-programm ta’ pubblikazzjoni ta’ Teatru 
Malta;

 — Il-koordinazzjoni u l-editjar tal-programmi u 
tal-fuljetti ta’ informazzjoni ta’ Teatru Malta, u 
l-arkivjar online u fiżiku tagħhom flimkien ma’ 
kwalunkwe materjal ta’ kummerċjalizzazzjoni;

 — Il-ħolqien ta’ spazju fiżiku u diġitali għar-
rieżami u l-analiżi akkademiċi u ġurnalistiċi tal-
ħidma ta’ Teatru Malta fil-kuntest tas-settur 
tat-teatru lokali;

 — L-abbozzar u t-twettiq tal-politika tal-arkivjar 
ta’ Teatru Malta;

 — Il-koordinazzjoni tal-arkivjar online għall-
produzzjonijiet ta’ Teatru Malta u t-taħditiet u 
l-inizjattivi rilevanti bħal Taħdita Teatru, filwaqt 
li jkun hemm ħidma ma’ arkivji fiżiċi online, lokali 
u internazzjonali, stabbiliti. L-identifikazzjoni 
ta’ kwalunkwe arkivju ġdid/istituzzjoni ġdida  li 
huma interessati għal kollaborazzjoni f’dan ir-
rigward;

 — Il-koordinazzjoni tal-Istħarriġ ta’ Teatru Malta 
u l-użu u l-komunikazzjoni tar-riżultati tal-
istħarriġ;

 — Il-koordinazzjoni ta’ “Siparju”, programm ta’ 
PhD li se jiġi żviluppat f’portal u pubblikat 
online. Dan qed isir f’kollaborazzjoni mad-
Dipartiment tal-Istudji tat-Teatru fi ħdan 
l-Università ta’ Malta u l-Ministeru għall-
Edukazzjoni u għalhekk l-offerent għandu 
jżomm kuntatt mal-università u/jew il-kandidat 
tal-PhD dwar aġġornamenti relatati mar-
riċerka, jittratta/jikkoordina l-proġett min-
naħa ta’ Teatru Malta, jiddiskuti, jikkoordina, 
u jimmaniġġja l-proġett tal-iskeda flimkien 
mal-UM;

 — Il-ħolqien ta’ arkivju tal-midja u tal-assi għal 
kull produzzjoni prodotta minn Teatru Malta, 
u l-implimentazzjoni tat-titjib meħtieġ fi 
produzzjonijiet ġodda.
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L-Interrogazzjoni (2020)
Ritratt ta’ Elisa von Brockdorff

 — Il-kandidati jrid ikollhom kwalifika ta’ baċellerat 

fil-Livell 6 tal-MQF relatata fil-pubblikazzjoni, 

fil-letteratura, fil-letteratura komparattiva, fl-

arkivjar, fit-traduzzjoni, fil-ġestjoni kulturali, fl-

istudji teatrali, jew f’oqsma rilevanti li jridu jiġu 

speċifikati jew kwalifika professjonali komparabbli. 

L-esperjenza fis-settur tal-pubblikazzjonijiet 

u l-kultura u l-kreattività hija meqjusa bħala 

vantaġġ;

 — L-esperjenza fil-pubblikazzjoni se titqies bħala 

vantaġġ;

 — Profiċjenza fis-software Microsoft 365 u Google 

Workspace;

Kwalifikazzjonijiet
u esperjenza

 — Profiċjenza lingwistika bil-Malti u bl-Ingliż, 

l-għarfien tat-tielet lingwa huwa mixtieq;

 — Għarfien ġenerali ta’ proċeduri tal-uffiċċju;

 — Għandu jkollhom għarfien u interess fis-settur 

kulturali u dak kreattiv;

 — Ħiliet organizzattivi b’saħħithom u attenzjoni 

għad-dettall;

 — Il-kapaċità li jaħdmu taħt pressjoni u li jwettqu 

diversi kompiti fl-istess ħin, bl-użu ta’ approċċ ta’ 

tim biex isolvu l-problemi meta jkun xieraq;

 — Rieda li jitgħallmu u jespandu l-għarfien tagħhom;

 — Kapaċità li jaħdmu b’mod awtonomu bi ftit jew  

bl-ebda superviżjoni.
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Il-kandidat magħżul se jingħata Kuntratt għas-
Servizz ta’ sena waħda (1), bil-possibbiltà li 
jiġġedded għal perjodu ieħor ta’ sena (1), skont 
il-prestazzjoni tiegħu.

Għandu jkun responsabbli għad-Direttur Artistiku 
u l-Brand Executive f’Teatru Malta, u jopera 
b’sigħat flessibbli biex jissodisfa d-domandi u 
r-rekwiżiti tal-pożizzjoni. Il-kandidat magħżul 
se jkun meħtieġ jaħdem skont ir-regoli u 
r-regolamenti tas-Servizz Pubbliku ta’ Malta.

Ir-remunerazzjoni hija ta’ €9,000 (eskluża l-VAT 
iżda inkluża kwalunkwe taxxa jew imposta oħra) 
fis-sena abbażi ta’ rata fis-siegħa ta’ €10/siegħa.
 
Il-ħlas se jiġi pproċessat kull xahar minn Teatru 
Malta permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti mal-
wasla ta’ fattura b’numru tal-VAT validu.

Kuntratt

L-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet sostnuti bid-dokumentazzjoni 
meħtieġa, ittra ta’ akkumpanjament, u 
Curcurriculum Vitae dettaljat għandhom 
jintbagħtu fuq contact@teatrumalta.org.mt 
sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Diċembru 2022, 
f’nofsinhar.
 
L-applikanti jrid ikollhom numru tar-reġistrazzjoni 
tal-VAT validu. Il-fornitur tas-servizzi magħżul 
se jkun responsabbli għat-tassazzjoni u għall-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali rilevanti kollha 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
 
L-applikanti eliġibbli se jissejħu għal intervista 
tal-għażla.

Ma Kuraġġ u Wliedha (2022)
Ritratt ta’ Elisa von Brockdorff


