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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 Maniġer tal-Post u tal-Palk għal 
medja ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa, biex nappoġġjaw 

l-iżvilupp u t-twassil tal-programm artistiku billi 
nimmaniġġjaw ir-rekwiżiti tal-palk, il-loġistika u 

l-ekwipaġġ tal-palk għal kull proġett fil-kalendarju 
tal-avvenimenti ta’ Teatru Malta.

Il-Maniġer tal-Post u tal-Palk irid jirrapporta lill-Kap 
tal-Produzzjoni.
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Responsabbiltajiet ġenerali

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

 — L-immaniggjar tal-preparazzjoni tal-palk, 
mid-disinn, sal-bini u ż-żarmar, l-iskedi 
tal-produzzjoni, u l-ekwipaġġ tal-palk fil-
kalendarju tal-avvenimenti ta’ Teatru Malta, 
kif mitlub mill-Kap tal-Produzzjoni ta’ Teatru 
Malta; 

 — It-tmexxija, id-disponibbilità u l-preżenza għal 
dak li jkun meħtieġ, għall-bżonnijiet tekniċi 
u għall-provi bl-ilbies u l-prestazzjonijiet u 
dak li jirriżulta mill-produzzjoni assenjata, 
l-immaniġjar tal-provi kollha (inklużi l-ħinijiet 
tas-sejħa), tal-atturi, tat-tekniċi, tal-persunal 
ta’ quddiem, tal-props u tal-ippruvar tal-
kostumi; 

 — Iż-żamma  ta’ kuntatt u l-koordinazzjoni bejn 
l-artisti, Teatru Malta, u t-tim tekniku u loġistiku 
tal-produzzjoni, b’mod partikolari l-ekwipaġġ 
tal-palk u l-fornituri esterni tas-servizzi, dwar 
il-kwistjonijiet kollha relatati mal-preparazzjoni 
tal-palk. Ir-responsabbilità tal-iskedar u l- 
faċilitazzjoni tal-laqgħat, tal-komunikazzjoni 
u tal-koordinazzjoni matul il-produzzjonijiet 
assenjati; 

 — Is-segwitu tal-iskeda tal-produzzjoni, l-għoti 
ta’ pariri dwarha kif meħtieġ, u l-istabiliment 
ta’ skadenzi u miri ċari għall-ġimgħa tal-
produzzjoni u kwalunkwe rekwiżit tekniku 
relatat, u l-iżgurar li t-timijiet involuti kollha 

jżommu mal-iskeda stabbilita u joperaw fil-ħin; 

 — L-immaniġġjar tar-relazzjoni mal-maniġment 
tal-post kif meħtieġ, iż-żamma mal-iskeda u 
mas-sommarju mibgħuta mill-Maniġer tal-
Produzzjoni, l-iżgurar li l-post relatat jinżamm 
nadif u f’kundizzjoni xierqa, u li jsir aċċessibbli 
għal raġunijiet ta’ preparazzjoni u żarmar, kif 
ukoll attendenza pubblika; 

 — L-istudju tal-iskripts, tar-rekwiżiti tekniċi, tas-
settijiet u tal-preparazzjoni tal-palk biex jiġi 
żgurat fehim u sinerġija sħaħ mat-tim u mal-
produzzjoni assenjata; 

 — Is-segwitu tal-istruzzjonijiet u tal-miżuri tal-
valutazzjoni tar-riskju kif iggwidati mill-Kap 
tal- Produzzjoni u/jew rappreżentant ta’ 
Teatru Malta, u skont il-valutazzjoni tar-riskju 
pprovduta minn valutatur tar-riskju kwalifikat; 

 — L-iżgurar li l-props, il-kostumi u l-elementi tal-
palk ikunu kollha lesti u sikuri għall-użu għal 
kull prova u prestazzjoni. Dan jinkludi l-iżgurar 
li l-elementi kollha tal-palk maħluqa matul 
il-Produzzjoni għandhom jiġu rritornati lill-
Produttur fi tmiem il-Produzzjoni; 

 — L-immaniġġjar tal-baġit, tal-akkwisti u tal-
fatturazzjoni u tar-rapportar relatati, tal-
oġġetti kollha relatati mal-palk, fil-kuntest 
tal-produzzjoni ġenerali rispettiva fi ħdan 
il-programm ta’ Teatru Malta. L-isforz li 
kull produzzjoni tinżamm fil-limiti tal-baġit 
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u l-iżgurar taż-żamma tal-obbligi kollha 
ta’ rappurtar fir-rigward tal-baġits tal-
produzzjoni, skont il-linji gwida u l-protokolli ta’ 
Teatru Malta;  

 — Il-kisba ta’ servizzi relatati mal-postijiet u 
l-preparazzjoni tal-palk skont ir-Regolamenti 
dwar l-Akkwist Pubbliku kif meħtieġ;

 — Iż-żamma ta’ sistema ta’ rappurtar effiċjenti 
bl-użu tas-sistemi ta’ Teatru Malta; 

 — Il-kollaborazzjoni fir-rigward tar-rekwiżiti 
loġistiċi meħtieġa mad-dipartiment tal-
kummerċjalizzazzjoni ta’ Teatru Malta, għall-
iffilmjar u l-fotografija u kontenut diġitali ieħor 
tal-produzzjonijiet li għandhom isiru; 

 — L-aġir ta’ promotur tal-entità u l-iżgurar taż-
żamma tar-relazzjonijiet tajbin mas-sħab u 
l-kollaboraturi kollha; 

 — Iż-żamma ta’ kuntatt mal-Maniġer tal-
Produzzjoni dwar l-inventarju, il-konsenji u 
l-livelli tal-istokk tal-ilbies u l-istokk ta’ Teatru 
Malta;

 — Id-disponibbilità u l-attenza għal-laqgħat, kif 
u meta mitlub mill-Kap tal-Produzzjoni u/jew 
rappreżentant ta’ Teatru Malta;

 — Dmirijiet oħra kif assenjati mill-Kap tal-
Produzzjoni u l-Maniġer Ġenerali/Direttur 
Artistiku.

(ikompli)

L-applikanti għandhom, sad-data tal-għeluq tas-

sottomissjoni tal-applikazzjoni, ikunu fil-pussess ta’:

 — Kwalifika ta’ baċellerat fil-Livell 6 tal-MQF 

relatata mal-arti u l-kultura, jew esperjenza 

ta’ xogħol rilevanti, b’mod partikolari relatata 

mal-immaniġġjar ta’ avvenimenti/proġetti u 

ta’ baġits ta’ minimu ta’ 3 snin. Il-kwalifiki u 

l-esperjenza mitluba għandhom ikunu appoġġjati 

minn ċertifikati u mill-inqas żewġ testimonjanzi 

professjonali, li kopji tagħhom għandhom ikunu 

mehmuża mal-applikazzjoni. Ċertifikati u/jew 

testimonjanzi oriġinali għandhom jiġu prodotti 

b’mod invarjabbli għall-verifika fl-intervista; 

 — Għarfien tax-xena teatrali lokali kif ukoll tas-settur 

kulturali u dak kreattiv;

 — Rekord ta’ riżultati skont l-iskadenzi;

 — Il-kapaċità li jistabbilixxu u jżommu relazzjonijiet 

pożittivi ma’ varjetà ta’ kollaboraturi u partijiet 

ikkonċernati;

 — Profiċjenza fl-Ingliż u l-Malti, b’ħiliet eċċellenti ta’ 

komunikazzjoni orali u bil-miktub;

 — Ħiliet eċċellenti ta’ smigħ u interpersonali; 

 — Il-kapaċità li jaħdmu kemm b’mod indipendenti kif 

ukoll fi ħdan tim, b’attenzjoni għad-dettall;

 — Fehim tal-politika kif ukoll tal-inċentivi u 

l-leġiżlazzjoni tal-Gvern.

Ħiliet u kompetenzi
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Kundizzjonijiet normali 
tas-servizz

 — Il-kapaċità li jsir xogħol taħt pressjoni;  

 — Is-sigħat ta’ xogħol jistgħu jkunu meħtieġa 
wkoll wara l-ħinijiet normali tal-uffiċċju u b’hekk 
il-kandidat irid ikun flessibbli biex jaħdem fi 
tmiem il-ġimgħa u filgħaxija skont il-ħtiġijiet 
tal-entità.

Il-kandidat magħżul se jingħata Kuntratt għas-
Servizz ta’ tliet (3) snin. Għandu jkun responsabbli 
għall-Kap tal-Produzzjoni f’Teatru Malta għall-
Kunsill tal-Arti f’Malta, u jopera f’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. Il-fornitur tas-servizz 
magħżul se jkun responsabbli għat-tassazzjoni 
u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali rilevanti 
kollha skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Ir-remunerazzjoni hija ta’ €28,000.00 (eskluża 
l-VAT iżda inkluża kwalunkwe taxxa jew imposta 
oħra) fis-sena għal medja ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa 
mill-uffiċċju u/jew fuq il-post kif meħtieġ.

Il-ħlas se jiġi pproċessat kull xahar mill-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 
l-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


