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Deskrizzjoni tar-Rwol ‘Appendiċi A’ 

Titolu tar-Rwol: Uffiċjal Eżekuttiv tal-Programmi  
Organizzazzjoni: Fondazzjoni Kreattività 
Responsabbli lejn: Id-Direttur Artistiku u l-Manager tal-Programmi 

 

 
Skop Ġenerali tar-Rwol  
L-Uffiċjali Eżekuttivi tal-Programmi jaħdmu bħala tim biex jibnu portfolio vast ta’ għarfien espert 
speċifiku għas-settur u prijoritajiet strateġiċi orizzontali li jindirizzaw il-missjoni kulturali u kreattiva tal-
Fondazzjoni. L-Uffiċjali Eżekuttivi tal-Programmi għandhom ir-responsabbiltà li jassistu lid-Direttur 
Artistiku u lill-Manager tal-Programmi biex iwasslu programmi ta’ kwalità artistiċi u kreattivi u fil-ġestjoni 
u l-kurazija ta’ proġetti biex tiġi żgurata t-tlestija xierqa u ta’ suċċess tagħhom. Kull Uffiċjal Eżekuttiv tal-
Programmi fit-tim huwa responsabbli għal settur wieħed jew aktar u/jew il-binarji strateġiċi identifikati 
mid-Direttur Artistiku. 

 
Responsabbiltajiet Ewlenin 

• Tassisti lid-Direttur Artistiku u l-Manager tal-Programmi fl-ippjanar, l-iżvilupp u l-organizzar tal-
programm għal waħda jew aktar mill-fergħat kreattivi tal-programmi ppreżentati mill-
Fondazzjoni fosthom, iżda mhux limitati għal, arti viżiva, teatru, żfin, mużika, film, xjenza u 
teknoloġija, u letteratura; 

• Tassisti lid-Direttur Artistiku u lill-Manager tal-Programmi fl-iżvilupp tal-binarji transsettorjali 
identifikati għall-Fondazzjoni: 

▪ L-iskoperta u t-tagħlim (programmi edukattivi għat-tfal u għaż-żgħażagħ); 
▪ Żgħażagħ (identifikazzjoni ta’ talent ġdid, taħriġ, żvilupp, mentorship, 

professjonalizzazzjoni); 
▪ Xogħol ġdid (kummissjonijiet u koproduzzjonijiet); 
▪ Komunitajiet u diversità (djalogu interkulturali, inklużjoni, outreach, kunsilli 

lokali); 
▪ Internazzjonalizzazzjoni (netwerks, proġetti tal-UE, Euro-Med, mobilità). 

• Amministrazzjoni tal-programmi, proġetti u avvenimenti tal-festivals ewlenin. Dan jinkludi iżda 
mhuwiex limitat għal: 

▪ Ħolqien tal-kunċett u żvilupp; 
▪ Ippjanar strateġiku; 
▪ Ħolqien ta’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni u kontinġenza; 
▪ Twettiq ta’ kompiti stabbiliti, riżultati u Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs); 
▪ Ippjanar u ġestjoni tal-baġit; 
▪ Reklutaġġ ta’ persunal għall-avvenimenti u l-amministrazzjoni tagħhom; 

▪ Koordinazzjoni teknika u loġistika; 
▪ Provvista ta’ riżorsi; 
▪ Kisba ta’ permessi u approvazzjonijiet; 
▪ Akkwist ta’ rekwiżiti tad-dokumentazzjoni; 
▪ Implimentazzjoni ta’ politiki tas-saħħa u s-sigurtà; 
▪ Rappurtar u evalwazzjoni. 

• Interazzjoni u żvilupp ta’ sħubiji ma’ dipartimenti u organizzazzjonijiet oħra sabiex jinkisbu miri u 
għanijiet; 

• Twettiq ta’ riċerka skont kif xieraq għall-proġetti u l-inizjattivi; 
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• Servizz bħala membri tal-kumitati tal-Fondazzjoni bil-parteċipazzjoni fit-tħejjija tal-politiki u 
oqsma ewlenin oħrajn; 

• Kisba u ġbir ta’ data ta’ proġetti u inizjattivi tal-Fondazzjoni għal skopijiet ta’ dokumentazzjoni u 
arkivji; 

• Provvista ta’ gwida u konsistenza fid-deċiżjonijiet ta’ politika u proċedura; 

• Kontribut attiv fil-programmi tal-iżvilupp tal-udjenzi u l-inizjattivi tal-politiki kulturali; 

• Tfittxija u applikazzjoni għal fondi, tfittxija għal sponsorizzazzjonijiet u bini ta’ relazzjonijiet fit-tul 
ma’ investituri. 

 
Responsabbiltajiet oħrajn 

• Parteċipazzjoni fl-iżvilupp ta’ strateġiji tal-marketing inkluż kampanji ta’ reklami u 
promozzjonijiet ta’ bejgħ; 

• Ħarsien ta’ informazzjoni promozzjonali, tal-fondi u tal-istampa; 

• Reviżjoni u analiżi tal-leġiżlazzjoni, politiki u strateġiji rilevanti u rakkomandazzjoni ta’ bidliet li 
jippromwovu u jappoġġjaw l-interessi tal-Fondazzjoni u l-industriji kreattivi b’mod ġenerali; 

• Tmexxija ta’ sħubiji f’organizzazzjonijiet kulturali internazzjonali u parteċipazzjoni u kontribut 
f’netwerks kulturali internazzjonali u pjattaformi tas-soċjetà ċivili. 

 
Titjib personali 

• Taġixxi biex tkun informat u aġġornat sew dwar industriji tal-kultura u kreattivi emerġenti li 
għandhom x’jaqsmu ma’ prattiki, politiki u kwistjonijiet. 

• Li tieħu taħriġ dwar tmexxija u ġestjoni kulturali fi ħdan il-kuntest ta’ programm ta’ żvilupp 
professjonali kontinwu skont kif miftiehem mad-Direttur Artistiku u l-Manager tal-Programmi, 
b’enfasi fuq il-ġestjoni kulturali u tal-avvenimenti, l-ipprogrammar u t-tfassil ta’ politiki. 

 

 
Oħrajn 

• Tista’ taġixxi f’isem jew fil-kapaċità tad-Direttur Artistiku jew il-Manager tal-Programmi, skont kif 
meħtieġ fl-assenza tagħhom.  

• Twettaq dmirijiet oħrajn minn żmien għal żmien, li jistgħu jiġu mogħtija mid-Direttur Artistiku u 
l-Manager tal-Programmi. 

• Għandek tkun persuna ambizzjuża li tieħu inizjattiva u b’enerġija, motivazzjoni u interess kbir Fl-
impriżi kreattivi fi ħdan is-settur.  

 
Superviżjoni mogħtija 

• Direzzjoni mid-Direttur Artistiku 
• Ġestjoni mill-Manager tal-Programmi 

 
Kundizzjonijiet tax-xogħol 

• Tkun meħtieġ tivvjaġġja u taħdem tard fi tmiem il-ġimgħa u festi pubbliċi biex jintlaħqu d-dati ta’ 
skadenzi. 
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Kompetenzi 
 
Għarfien 

• Għarfien estensiv tad-dixxiplini kollha li għandhom x’jaqsmu mal-arti kontemporanja u 
emerġenti, kemm lokali kif ukoll barra minn Malta; 

• Għarfien aġġornat dwar il-politika kulturali, strateġiji kreattivi, studji tal-parteċipazzjoni kulturali 
kif ukoll liġijiet u regolamenti tad-drittijiet tal-awtur; 

• Għarfien u kuxjenza dwar l-aspettattivi tal-udjenzi, it-tendenzi u x-xejriet emerġenti fl-arti; 

• Għarfien eċċellenti ta’ tekniki u metodi ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni, inkluż modi 
alternattivi ta’ għoti ta’ informazzjoni permezz ta’ media bil-miktub, orali u viżiva; 

• Ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti fl-Ingliż; 

• Kompetenza miksuba fil-ħiliet bil-kompjuter; 

• Għarfien ta’ marketing, reklamar u attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi sabiex ikun hemm 
tkabbir fl-impenn u l-parteċipazzjoni kulturali; 

• Għarfien eċċellenti ta’ aspetti tekniċi meħtieġa fl-iżvilupp, il-produzzjoni u d-dokumentazzjoni ta’ 
xogħlijiet tat-teatru, mużika, żfin, xjenza u teknoloġija, arti viżiva u forom oħra ta’ espressjoni 
kreattiva. 
 

 
Ħiliet 
 

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

• Punt ta’ referenza għall-gwida u l-appoġġ għal imsieħba, klijenti, udjenzi u partijiet interessati 
oħra; 

• Ħiliet interpersonali u ta’ tmexxija eċċellenti; 

• Ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti, b’mod speċjali fil-preżentazzjoni u l-promozzjoni; 

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

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

• Ħiliet tajbin fil-baġits u l-ġestjoni finanzjarja; 

• Kapaċità li tmexxi, timmaniġġja, timmotiva u tispira; 

• Kapaċità li tqassam 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. 

 
 
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; 

• Relazzjonijiet eżistenti b’saħħithom u pożittivi ma’ organizzazzjonijiet u individwi magħrufa fi 
ħdan is-settur kulturali. 

 



                                    HUMAN RESOURCES 

 
Termini tal-impjieg 

• Ir-rwol ta’ Uffiċjal Eżekuttiv tal-Programmi se jkun fuq Skala 5 tal-istruttura tas-salarji 2019-2022, 
fuq kuntratt definittiv ta’ tliet (3) snin, li jista’ jiġi estiż għal kuntratt mhux definittiv wara dan, 
għad-diskrezzjoni tal-amministrazzjoni tal-Fondazzjoni; 

• Is-salarju annwali tal-bidu, li jitħallas bi 13-il paagament, se jammonta għal €26,135.46, 

b’inkrement u żieda annwali; 

• Il-kandidat magħżul se jkun ukoll eliġibbli għal sa 10% bonus annwali tal-prestazzjoni, u sa 10% 
għal allokazzjoni tad-disturb, skont rakkomandazzjonijiet u konferma formali mill-
amministrazzjoni tal-Fondazzjoni.. 

 
Il-kandidati interessati għandhom jibgħatu CV dettaljata, flimkien ma’ ittra ta’ motivazzjoni (massimu 
500 kelma) li tispjega l-adegwatezza għar-rwol fuq applications@kreattivita.org sa mhux aktar tard mill-
Ħamis 23 ta’ Jannar 2020. 


