
Kuntratt ta’ Servizz 

 

Titolu tas-Servizz  Amministratur tal-Produzzjoni tal-Festival 

Titolu tal-Proġett ŻiguŻajg: Il-Festival Internazzjonali tal-Arti għal Tfal u 

Żgħażagħ 2020 – 2021 – 2022  

Organizzazzjoni Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività 

 

1.0 Għan Ewlieni tar-Rwol 

L-Amministratur tal-Produzzjoni tal-Festival ŻiguŻajg se jaħdem mad-Direttur tal-

Produzzjoni tal-Festival ŻiguŻajg fuq l-iżvilupp u l-eżekuzzjoni tal-programm tal-

Festival, u jikkollabora mat-tim tal-programmi ta’ Spazju Kreattiv dwar il-

koordinazzjoni tal-istaġun ŻiguŻajg. Il-kandidat għandu jiżgura l-kwalità artistika u s-

suċċess tal-avvenimenti prodotti permezz tal-implimentazzjoni effiċjenti ta’ kompiti u 

riżultati stabbiliti.  

 

2.0 Responsabbiltajiet ewlenin 

2.1  Ħidma mad-Direttur tal-Festival ŻiguŻajg fl-iżvilupp ta’ strateġija fit-tul, fi ħdan 

il-viżjoni tal-Festival li jqiegħed l-arti kreattiva għat-tfal u għaż-żgħażagħ fil-

qalba tal-ekoloġija kreattiva Maltija, u l-implimentazzjoni tal-għanijiet t’hawn 

taħt: 

• Il-preżentazzjoni ta’ programm annwali ta’ eċċellenza artistika għolja li 

jiċċelebra l-kreattività u d-diversità fl-arti; 

• It-tkattir tal-iżvilupp tal-udjenzi u l-parteċipazzjoni attiva permezz tal-

prattiki tagħna; 

• Il-provvista ta’ opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali għal artisti li qed 

ifittxu li jaħdmu f’dan is-settur; 

• L-iżvilupp ta’ repertorju nazzjonali ta’ xogħol kreattiv għat-tfal u għaż-

żgħażagħ; 

• Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-aċċessibbiltà fl-industrija kreattiva; 

• L-istabbiliment ta’ netwerks internazzjonali u kollaborazzjonijiet ma’ 

msieħba strateġiċi. 

2.2 Jassisti lid-Direttur tal-Festival ŻiguŻajg u t-tim tal-programmi ta’ Spazju 

Kreattiv biex jiżviluppaw perkorsi strateġiċi matul diversi setturi identifikati 

għall-Fondazzjoni, fosthom: 

• L-iskoperta u t-tagħlim (programmi edukattivi għat-tfal u għaż-żgħażagħ); 

• Żgħażagħ (identifikazzjoni ta’ talent ġdid, taħriġ, żvilupp, konsulenza, 

professjonalizzazzjoni); 

• Xogħol ġdid (kummissjonijiet u koproduzzjonijiet); 

• Komunitajiet u diversità (djalogu interkulturali, inklużjoni, outreach, kunsilli 

lokali); 



• Internazzjonalizzazzjoni (netwerks, proġetti tal-UE, Euro-Med, mobilità). 

2.3  Jassisti lid-Direttur tal-Festival ŻiguŻajg fl-ippjanar u l-organizzazzjoni tal-

programm tal-Festival, u lit-tim tal-programmi ta’ Spazju Kreattiv fil-

koordinazzjoni tal-Istaġun ta’ ŻiguŻajg. Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat 

għal: 

• Ħolqien u żvilupp tal-kunċett; 

• Ippjanar strateġiku; 

• Laqgħat ma’ kollaboraturi u msieħba; 

• Ħolqien ta’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni u kontinġenza; 

• It-twettiq ta’ kompiti, riżultati u KPIs stabbiliti; 

• Ippjanar u ġestjoni tal-baġit; 

• Rekultaġġ ta’ persunal għall-avvenimenti, u l-amministrazzjoni tagħhom; 

• Koordinazzjoni teknika u loġistika; 

• Il-kisba ta’ riżorsi; 

• Il-kisba ta’ permessi u approvazzjonijiet; 

• L-akkwist ta’ rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni; 

• L-implimentazzjoni ta’ politiki tas-saħħa u s-sigurtà; 

• Ir-rappurtar u l-evalwazzjoni. 

2.4 L-interazzjoni u l-iżvilupp ta’ sħubiji ma’ dipartimenti, netwerks u 

organizzazzjonijiet oħrajn sabiex jinkisbu għanijiet u objettivi; 

2.5 It-twettiq ta’ riċerka kif xieraq għal proġetti u inizjattivi assenjati; 

2.6 Iservi bħala membru tal-kumitajiet tal-Fondazzjoni bil-parteċipazzjoni fl-

ippjanar tal-politiki u oqsma ewlenin oħrajn; 

2.7 Il-kisba u l-ġabra ta’ data ta’ proġetti u inizjattivi tal-Fondazzjoni Kreattività 

għal skopijiet ta’ dokumentazzjoni u arkivji; 

2.8 Il-provvista ta’ gwida u konsistenza fid-deċiżjonijiet tal-politika u l-proċedura; 

2.9 Il-kontribut attiv fil-programmi tal-iżvilupp tal-udjenzi u inizjattivi tal-politiki 

kulturali; 

2.10 L-applikazzjoni għal fondi, kisba ta’ sponsorships, u bini ta’ rapporti fit-tul ma’ 

investituri. 

 

3.0 Responsabbiltajiet supplimentari 

3.1  Il-parteċipazzjoni fl-iżvilupp ta’ strateġiji tal-marketing li jinkludu kampanji ta’ 

reklamar u promozzjonijiet għall-bejgħ; 

3.2 Is-sorveljanza ta’ informazzjoni promozzjonali, dwar il-fondi u tal-istampa; 



3.3 Ir-reviżjoni u l-analiżi ta’ leġiżlazzjoni, politiki u strateġiji rilevanti, u r-

rakkomandazzjoni ta’ bidliet li jippromwovu u jappoġġjaw l-interessi tal-

Fondazzjoni u l-industriji kreattivi b’mod ġenerali; 

3.4 Il-ġestjoni ta’ sħubiji f’organizzazzjonijiet kulturali internazzjonali u l-

parteċipazzjoni u kontribut f’netwerks kulturali internazzjonali u pjattaformi 

tas-soċjetà ċivili. 

 

4.0 Titjib Personali 

4.1 Jaġixxi biex ikun infurmat tajjeb u aġġornat dwar prattiki, politiki u kwistjonijiet 

ġodda relatati mal-kultura u l-industriji kreattivi; 

4.2 Jieħu taħriġ relatat mat-tmexxija u l-ġestjoni kulturali fi ħdan il-kuntest ta’ 

programm ta’ żvilupp professjonali kontinwu miftiehem mad-Direttur tal-

Iżvilupp tan-Negozju, b’enfasi fuq il-ġestjoni kulturali u tal-avvenimenti, l-

ipprogrammar u t-tfassil ta’ politiki. 

5.0 Oħrajn 

5.1 Jista’ jaġixxi f’isem jew fil-kapaċità tad-Direttur tal-Festival ŻiguŻajg u/jew id-

Direttur Artistiku ta’ Spazju Kreattiv u/jew id-Direttur tal-Iżvilupp tan-Negozju, 

skont kif meħtieġ fl-assenza tagħhom; 

5.2 Iwettaq dmirijiet oħrajn minn żmien għal żmien, li jingħataw mid-Direttur tal-

Festival ŻiguŻajg, mid-Direttur Artistiku ta’ Spazju Kreattiv, u/jew mid-Direttur 

tal-Iżvilupp tan-Negozju; 

5.3 Għandu jkun ambizzjuż u jieħu inizjattiva, b’enerġija u motivazzjoni għolja, u 

b’interess fi proġetti kreattivi fi ħdan is-settur. 

6.0 Superviżjoni li se tingħata 

6.1 Direzzjoni mid-Direttur tal-Festival ŻiguŻajg u/jew id-Direttur Artistiku ta’ 

Spazju Kreattiv; 

6.2 Ġestjoni mid-Direttur tal-Iżvilupp tan-Negozju. 

7.0 Kundizzjonijiet tax-Xogħol 

Se jkun meħtieġ jivvjaġġa u jaħdem f’ħinijiet flessibbli u/jew weekends u/jew festi 

pubbliċi biex jilħaq il-miri fil-ħin. 

8.0 Kompetenzi 

 8.1 Għarfien 

• Għarfien estensiv tad-dixxiplini kollha li għandhom x’jaqsmu mal-arti 

kontemporanja u emerġenti, kemm lokali kif ukoll ta’ barra; 

• Għarfien aġġornat dwar il-politika kulturali, l-istrateġiji kreattivi, l-istudji 

tal-parteċipazzjoni kulturali, kif ukoll liġijiet u regolamenti tal-copyright; 



• Għarfien tajjeb dwar il-festivals u/jew l-ipprogrammar tal-istaġuni, 

speċjalment inizjattivi għal tfal u żgħażagħ; 

• Għarfien u kuxjenza dwar l-aspettativi tal-udjenzi, xejriet u tendenzi 

emerġenti fl-arti; 

• Għarfien eċċellenti tal-komunikazzjoni u tat-tekniki u l-metodi ta’ 

disseminazzjoni, li jinkludu modi alternattivi ta’ informazzjoni permezz 

ta’ media bil-miktub, bil-fomm u viżiva; 

• Ħiliet tal-komunikazzjoni eċċellenti bl-Ingliż; 

• Kompetenza miksuba fil-ħiliet bil-kompjuter; 

• Għarfien tal-marketing, reklamar u attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi 

biex iwasslu għal tkabbir fl-impenn u l-parteċipazzjoni kulturali; 

• Għarfien dwar l-aspetti tekniċi meħtieġa fl-iżvilupp, il-produzzjoni u d-

dokumentazzjoni ta’ xogħol tat-teatru, mużika, żfin, xjenza u 

teknoloġija, arti viżiva u forom oħrajn ta’ espressjoni kreattiva. 

8.2 Ħiliet 

• Passjoni għall-arti u għall-potenzjal tal-kreattività; 

• Punt ta’ referenza għall-gwida u l-appoġġ ta’ msieħba, klijenti, udjenzi u partijiet 

interessati oħrajn; 

• Ħiliet interpersonali u tat-tmexxija eċċellenti; 

• Ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti, speċjalment fil-preżentazzjoni u l-appoġġ; 

• Kapaċità li ssolvi problemi b’mod prattiku u tiżviluppa ideat innovattivi; 

• Ħiliet fl-iżvilupp ta’ proġetti ġodda u t-trawwim tal-artisti; 

• Ħiliet b’saħħithom fil-baġits u l-ġestjoni tal-finanzi; 

• Kapaċità li tmexxi, timmaniġġja, timmotiva u tispira; 

• Kapaċità li tqssam il-ħin tiegħek u tal-oħrajn bl-aħjar mod; 

• Etika tax-xogħol, stamina u passjoni b’saħħithom; 

• Dedikazzjoni u entużjażmu għal ideat kreattivi; 

• Kapaċità li taħdem fil-limiti tal-ħin u l-baġit; 

8.3 Kwalifiki u Esperjenza 

• Grad universitarju rikonoxxut fl-arti perfomattiva, l-arti viżiva, il-mużika jew il-ġestjoni 

kulturali u/jew dixxiplina kreattiva simili u, fi kwalunkwe każ, il-kompetenza miksuba 

permezz tal-edukazzjoni formali, biex timxi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-rwol. 

• Esperjenza prattika estensiva fil-ġestjoni ta’ proġetti kreattivi flimkien ma’ rekord 

ippruvat fi kwalunkwe dixxiplina tal-arti, huma essenzjali. 

L-esperjenza fl-iżvilupp u l-koordinazjoni ta’ programmi għat-tfal u għaż-żgħażagħ se 

jitqiesu ta’ benefiċċju. 

• Relazzjonijiet eżistenti b’saħħithom u pożittivi ma’ organizzazzjonijiet u individwi 

magħrufa fi ħdan is-settur kulturali.  

9.0 Termini tal-Impjieg 

9.1 Il-kandidat magħżul se jingħata kuntratt ta’ servizz ta’ tliet (3) snin ekwivalenti 

għal Grad 5 fl-Istruttura tal-Fondazzjoni. Il-ħlas fis-sena huwa dak ta’ ħamsa 



u għoxrin elf (25,000) Euro eskluż il-VAT, u sa għaxra fil-mija (10%) 

bonus skont il-prestazzjoni bbażati fuq KPIs.  

9.2 Il-ħlas se jkun ipproċessat mill-Fondazzjoni Kreattività meta tirċievi fattura kull 

xahar b’numru tal-VAT validu jew ekwivalenti. Meta jsir il-ħlas, l-impjegat 

għandu jibgħat riċevuta tal-VAT. 

10.0 L-Applikanti jridu jissottomettu dan li ġej 

10.1 Ittra ta’ motivazzjoni (massimu ta’ 500 kelma) li tiddeskrivi l-adegwatezza 

għar-rwol tal-applikant; 

10.2 CV dettaljata, u portfolio tal-karriera li juri esperjenza preċedenti fi proġetti u 

inizjattivi simili. 

11.0 ŻiguŻajg – Il-Festival 

11.1 ŻiguŻajg huwa Festival tal-Arti Internazzjonali annwali għal tfal u għaż-

żgħażagħ bi produzzjoni tal-Fondazzjoni Kreattività li għandu l-viżjoni li jpoġġi 

l-arti kreattiva għat-tfal u għaż-żgħażagħ fil-qalba tal-ekoloġija kreattiva ta’ 

Malta.  

 Il-Festival jimmira li jagħmel dan billi jwassal inizjattivi professjonali kreattivi 

speċifikament imfassla għal tfal u żgħażagħ f’diversi dixxiplini f’livell għoli ta’ 

eċċellenza. Il-programm tal-festival, mifrux fuq 10 ijiem u organizzat kull 

Novembru, jinkludi għażla ta’ xogħlijiet magħmula ġodda kif ukoll 

produzzjonijiet internazzjonali li ġew milqugħa tajjeb ħafna. Fil-prattiki tiegħu, 

ŻiguŻajg jimmira li joħloq pjattaforma aċċessibbli u inklussiva li żżid il-

parteċipazzjoni kulturali u kreattiva. 

 Filwaqt li jservi bħala espożizzjoni annwali, il-Festival għandu l-ħsieb li 

jrawwem l-istaġun stabbilit ġdid ta’ ŻiguŻajg bħala parti mill-programm ta’ 

Spazju Kreattiv biex jippreżenta attivitajiet ta’ kwalità għal tfal u għall-familji 

tagħhom matul is-sena kollha. L-istaġun tal-2019/2020 ġie mniedi f’Settembru 

tal-2019 li għadda, u jikkonsisti fi 11-il inizjattiva bejn Settembru u Lulju u 

aktar minn 30 artist parteċipanti. 

11.2 Viżjoni 

 Li jpoġġi l-arti kreattiva għal tfal u għal żgħażagħ fil-qalba tal-ekoloġija 

kreattiva ta’ Malta. 

11.3 Missjoni u Għanijiet 

 Li jippreżenta programm annwali ta’ eċċellenza artistika għolja li jiċċelebra l-

kreattività u d-diversità fl-arti; 

• Irawwem l-iżvilupp tal-udjenzi u l-parteċipazzjoni attiva permezz tal-

prattiki tagħna; 

• Jipprovdi opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali għal artisti li qed 

ifittxu li jaħdmu f’dan is-settur; 



• Jiżviluppa repertorju nazzjonali ta’ xogħol kreattiv għal tfal u 

żgħażagħ; 

• Jippromwovi l-inklużjoni soċjali u l-aċċessibbiltà fl-industrija kreattiva; 

• Jistabbilixxi netwerks internazzjonali u kollaborazzjonijiet ma’ msieħba 

strateġiċi. 

11.4  Il-Futur ta’ ŻiguŻajg 

Wara s-suċċess tal-edizzjonijiet preċedenti, il-Fondazzjoni Kreattività qed 

tfittex li tompli tistabbilixxi lil ŻiguŻajg bħala festival fundamentali fil-kalendarju 

kulturali nazzjonali b’dimensjoni internazzjonali b’saħħitha. Għandha l-għan li 

tagħmel dan billi toħloq pjattaforma sostenibbli li biha l-kollaboraturi jistgħu 

jkattru n-netwerks, il-ħiliet u r-riżorsi. 

Il-Festival se jipprovdi l-istruttura fejn, l-eċċellenza artistika tiġi promossa, il-

kollaborazzjoni transsettorjali tista’ tikber, u l-iskambji kreattivi mal-

udjenzi u l-komunitajiet jistgħu jiġi żviluppati. 

F’qafas bħal dan, ŻiguŻajg se jkompli jiżviluppa l-kollaborazzjoni fit-tul ma’ 

partijiet interessati ewlenin biex jibqa’ komponent ewlieni fis-settur kreattiv 

dejjem jevolvi, b’għeruq sodi fix-xena lokali u preżenza fi gruppi ta’ netwerks 

internazzjonali. 

11.5 Statistiċi tal-Festival ŻiguŻajg 2019 

• 21,000 persuna fosthom 8,500 studenti tal-iskola; 

• 21 proġett fosthom 11 internazzjonali, 5 kummissjonijiet u 5 

koproduzzjonijiet; 

• 45 skola; 

• Programm ta’ 10 ijiem 

• 11-il pajjiż; 

• 112-il rappreżentazzjoni; 

• 19-il workshop; 

• 7 wirjiet; 

• Esebizzjoni; 

• 9 forom kreattivi; 

• 130 persuna kreattiva; 

• 12-il post; 

• Bil-kollaborazzjoni ta’ 4 PCOs; 

• 3 netwerks internazzjonali; 

• Żewġ programmi ta’ delegati; 

• 30 delegat internazzjonali fuq żjara. 


