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SEJĦA GĦAL SERVIZZ

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



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

Qed infittxu li ningaġġaw is-servizzi ta’ Assistent 
Legali (Paralegali) għal medja ta’ 20 siegħa 

fil-ġimgħa, biex jappoġġja lid-dipartiment bħala 
Assistent Legali (Paralegali) għal medja ta’ 20 

siegħa fil-ġimgħa, biex jappoġġja lid-dipartiment 
tal-Amministrazzjoni fl-abbozzar tal-ftehimiet, 

l-iżgurar tal-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti 
attwali, u l-koordinazzjoni mal-artisti jew 

mar-rappreżentanti legali tagħhom dwar kuntratti 
fi ħdan il-programm ta’ Teatru Malta.

L-Assistent Legali (Paralegali) huwa dak li jirrapporta 
lill-Maniġer Amministrattiv u lill-Konsulent Legali tal-

Kunsill Malti għall-Arti.



(3)  ·  Sejħa għaIl-Assistent Legali (Paralegali)

Responsabbiltajiet ġenerali

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

 — L-abbozzar u l-eżaminar ta’ kuntratti u ftehimiet 
għall-funzjonijiet ta’ Teatru Malta taħt id-direzzjoni 
legali tal-konsulent legali tal-Kunsill għall-Arti, 
abbażi tal-fluss tax-xogħol assenjat mill-Maniġer 
Amministrattiv;

 — Iż-żamma ta’ kuntatt mad-dipartiment 
amministrattiv dwar kuntratti, ftehimiet, u 
negozjati b’mod ordnat, effiċjenti u f’waqtu;

 — Is-servizz ta’ kuntatt dirett bejn Teatru 
Malta u l-persunal kreattiv, tekniku, ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, amministrattiv u loġistiku u 
kollaboraturi rispettivi dwar kwistjonijiet relatati 
ma’ kuntratti u ftehimiet;

 —  L-iżgurar tal-konformità mal-liġijiet u mar-
regolamenti attwali, u t-twettiq ta’ riċerka legali 
dwar il-ġurisprudenza u l-preċedenti jekk ikun 
meħtieġ;

 — L-immaniġġjar tal-pjattaformi elettroniċi li jaħżnu 
d-dokumentazzjoni legali ta’ Teatru Malta u 
ż-żamma tal-kont tal-progress fuq il-kuntratti 
kollha;

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

 — Dmirijiet oħra kif assenjati mill-Maniġer 

Amministrattiv u/jew il-Maniġer Ġenerali/Direttur 
Artistiku;

 — 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.



(4)  ·  Sejħa għaIl-Assistent Legali (Paralegali)

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

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

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

mar-rwol. Il-kwalifiki u l-esperjenza ddikjarati 

għandhom ikunu sostnuti b’ċertifikati u/jew 

testimonjanzi, li kopji tagħhom għandhom ikunu 

mehmuża mal-applikazzjoni. Ċertifikati u/jew 

testimonjanzi oriġinali għandhom jiġu prodotti 

b’mod invarjabbli għall-verifika fl-intervista;

 — Għarfien espert dwar id-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali u l-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur huwa 

meqjus bħala vantaġġ;

 — 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 fil-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;

 — Esperjenza ta’ xogħol rilevanti, b’mod partikolari fir-

rigward ta’ servizzi paralegali ta’ minimu ta’ 2 snin;

 — Fehim tal-politika kif ukoll tal-inċentivi u 

l-leġiżlazzjoni tal-Gvern.

Ħiliet u kompetenzi 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 
għalhekk, il-kandidat irid ikun flessibbli u 
disponibbli biex jaħdem fi tmiem il-ġimgħa u 
filgħaxija skont il-ħtiġijiet tal-entità.

Il-Fidwa tal-Bdiewa (2022)
Ritratt ta’ Max Russ



(5)  ·  Sejħa għaIl-Assistent Legali (Paralegali)

Il-kandidat magħżul se jingħata Kuntratt għas-
Servizz ta’ sena waħda (1).

Għandu jkun responsabbli għall-Maniġer 
Amministrattiv ta’ Teatru Malta għall-Kunsill 
Malti għall-Arti, 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. Il-fornitur tas-servizzi magħżul 
se jkun responsabbli għat-tassazzjoni u għall-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali rilevanti kollha 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Ir-remunerazzjoni hija ta’ €10 fis-siegħa (eskluża 
l-VAT iżda inkluża kwalunkwe taxxa jew imposta 
oħra) fis-sena għal massimu ta’ 20 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 tal-fattura b’numru 
validu tal-VAT.

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.

L-Għarusa (2022)
Ritratt ta’ Elisa Von Brockdorff


