
ANNEX ‘A’ DESKRIZZJONI TAL-POŻIZZJONI 

 

Pożizzjoni Direttur Artistiku Spazju KreattivDirettur Artistiku Spazju KreattivDirettur Artistiku Spazju KreattivDirettur Artistiku Spazju Kreattiv    

 

Responsabbli 

miċ- 

ĊĊĊĊermenermenermenermen    

 

Kuntratt Kuntratt gKuntratt gKuntratt gKuntratt għallħallħallħall----Servizz Servizz Servizz Servizz ––––    3 snin3 snin3 snin3 snin    

 

1.01.01.01.0    Skop aSkop aSkop aSkop aħħari talħħari talħħari talħħari tal----pożizzjonipożizzjonipożizzjonipożizzjoni 

 Jipprovdi tmexxija ta’ ispirazzjoni artistika u viżjoni strateġika biex 

jiżviluppa l-organizzazzjoni li tiżgura programm artistiku Spazju Kreattiv 

sostenibbli li jservi b'suċċess lill-udjenzi u lill-komunità tagħna għas-snin li 

ġejjin. 

 

Jaħdem mill-qrib maċ-Ċermen tal-Bord ta’ Governanza, id-Direttur tal-

Iżvilupp tan-negozju u Maniġment biex jiżviluppa l-istrateġija fit-tul tal-

organizzazzjoni permezz tal-avvanz, espansjoni u twassil tal-programm 

rikonoxxut internazzjonalment li jkopri kull forma ta’ arti kreattiva.  

 

Id-Direttur Artistiku għandu jikkonċepixxi, u jiddelega l-eżekuzzjoni tal-

proġetti artistiċi kollha kkummissjonati u / jew maħluqa minn jew għal 

Spazju Kreattiv. 

 

2.02.02.02.0    Responsabbilitajiet PrinResponsabbilitajiet PrinResponsabbilitajiet PrinResponsabbilitajiet Prinċipaliċipaliċipaliċipali 

 Id-Direttur Artistiku ta’ Spazju Kreattiv għandu: 

2.1 Fejn applikabbli, jiżgura li l-isforzi artistiċi jimxu b’mod ekwu mal-għan ta’ 

Fondazzjoni Kreattiva li jħallu benefiċċji kulturali fit-tul fuq livell Malti 

Nazzjonali; 

 

2.2 Irawwam relazzjonijiet ta’ xogħol pożittivi, fuq livell Lokali, Malti kif ukoll 

internazzjonli, ma’ entitajiet kulturali pubbliċi (PCO’s), organizzazzjonijiet 

mhux governattivi (NGO’s), istituzzjonijiet, fundazzjonijiet, djar ta’ 

produzzjoni u individwi li jinkoraġġixxu attivitajiet kollaborattivi skont il-

bżonn u jiffaċilita il-viżjoni u l-missjoni tal-Fondazzjoni; 

2.3 Jikkollabora mal-maniġment tal-Fondazzjoni, membri u staff u aġenziji 

oħra biex jiżviluppaw u jimmonitorjaw l-istrateġija ta’ interpretazzjoni 

innovativa marbuta flimkien mal-aqwa prattiċi ta’ ingaġġ tal-viżitaturi kif 

ukoll programmi ta’ bini ta’ udjenza.   

2.4 Jipparteċipa b’mod attiv f’laqgħat jew konferenza kemm lokalment kif 

ukoll barra minn Malta sabiex jippromwovi l-karratteristiċi tal-qsim tal-

ideat tal-Fondazzjoni u jirnexxilu jilħaq l-objettivi; 

2.5 Jikkonferixxi maċ-Ċermen tal-Bord tal-Governanza u mad-DIrettur tal-

Iżvilupp tan-Negozju rigward l-programm tal-baġit annwali;  



2.6 Jiggwida u jidderiġi s-Senior Maniġer u l-Eżekuttiv tal-programm tal-

Fondazzjoni sabiex iwettqu l-baġits tagħhom;  

2.7 Jippjana proġetti ta’ riċerka speċjali għall-Fondazzjoni fir-rigward ta’ forom 

emerġenti ta’ espressjoni artistika; 

2.8 Jagħmel rakkomandazzjoijiet lill-Bord tal-Governanza tal-Fondazzjoni kif 

ukoll lid-Diretturi dwar attivitajiet artistiċi u tal-operat, jiddiskuti u jsolvi l-

problemi. 

 

3333.0.0.0.0    Responsabbilitajiet SupplimentariResponsabbilitajiet SupplimentariResponsabbilitajiet SupplimentariResponsabbilitajiet Supplimentari    

 Id-Direttur ta’ Spazju Kreattiv għandu: 

3.1 Iżomm lilu nnifsu infurmat u aġġornat dwar kultura emerġenti u prattiċi, 

politika u kwestjonijiet kreattivi fl-industrija relatati, u jżomm lill-

Fondazzjoni infurmata skont il-bżonn. 

3.2 Jipparteċipa fl-iżvilupp tal-istrateġiji ta’ Marketing tal-Fondazzjoni inkluż 

kampanji pubbliċitarji u promozzojiet għall-bejgħ;   

3.3 Jissorvelja l-informazzjoni promozzjonali, ta’ finanzjament u dik li għandha 

x’taqsam mal-istampa; 

3.4 Jirrevedi u janalizza leġiżlazzjoni relevanti kif ukoll jirrakomanda bidliet li 

permezz tagħhom jippromwovu u jappoġġjaw l-interess tal-Fondazzjoni u 

l-arti b’mod ġenerali f’Malta; 

3.5 Jattendi għall-laqgħat tal-Bord ta’ Governanza tal-Fondazzjoni; 

3.6 Jidher f’isem il-Fondazzjoni skont il-bżonn. 

 

4.4.4.4.0000    Titjib PersonaliTitjib PersonaliTitjib PersonaliTitjib Personali 

 Id-Direttur Artistiku ta’ Spazju Kreattiv għandu jaġixxi li jkun infurmat u 

aġġornat bl-aħħar prattiċi kulturali emerġenti u prattiċi, politika u 

kwestjonijiet fl-industrija kreattiva.   

 

5.5.5.5.0000    KundizzjonijietKundizzjonijietKundizzjonijietKundizzjonijiet    

5.1 Id-Direttur Artistika ta’ Spazju Kreattiv ikun meħtieġ li jsiefer fuq xogħol u 

jkun flessibbli fil-ħin jew fi tmiem il-ġimgħa jew f’festi pubbliċi sabiex jilħaq 

l-iskadenzi skont il-bżonn; 

5.2 Id-Direttur Artistiku għandu jkun preżenti fi Spazju Kreattiv u / jew fl-

uffiċini tal-Fondazzjoni fi kwalunkwe ħinijiet mogħtija u rikjesti mill-istess 

Fondazzjoni. 

 

6666.0.0.0.0    Indikaturi Indikaturi Indikaturi Indikaturi taltaltaltal----Prestazzjoni PrinPrestazzjoni PrinPrestazzjoni PrinPrestazzjoni Prinċipaliċipaliċipaliċipali 

 Id-Direttur Artistiku għandu jaħdem skont l-Indikatur tal-Prestazjoni 

Prinċipali (KPI’s), ibbażati fuq l-viżjoni kreattiva strateġika: 



6.1 Jiżviluppa l-proċedura għas-sottomissjoni ta’ evalwazzjoni ta’ proposti 

artistiċi għall-xogħlijiet li jkunu preżentati fi/jew minn Spazzju Kreattiv, u 

jara li jissorvelja l-evalwazzjoni tal-proġetti kreattivi disinjati u preżentati 

matul dan il-proċess; 

6.2 Jipprovdi direzzjoni artistika lill-Artisti tal-Fondazzjoni fi Programm ta’ 

Residenza, bil-għand li jipprovdi set ċar ta’ opportunitajiet lill-artisti li 

jieħdu sehem fi skambji, laqgħat u viżti; 

6.3 Jintegra b’mod attiv operazzjonijiet artistiċi taħt il-kappa ta’ Spazju 

Kreattiv; 

6.4 Imexxi l-produzzjoni ta’ katalgu tal-Kollezzjoni tal-Arti permanenti tal-

Fondazzjoni bbażata fuq riċerka u xogħol preparatorju kondott matul dawn 

l-aħħar snin.  Dan għandu jgħaqqad b’mod dirett l-iżvilupp tal-arkivji 

formali u/jew librerija għall-Fondazzjoni inkluż l-użu ta’ Sistemi ta’ 

Immaniġjar ta’ Assi Diġitali.  Iż-żamma ta’ relazzjonijiet professjonali ta’ 

xogħol ma’ Heritage Malta, is-Superintendenza tal-Patrimonju Kulturali u 

l-Arkivji Nazzjonali hija essenzjali f’dan ir-rigward;   

6.5 Jiżviluppa proġetti artistiċi uniċi ma’ entitajiet nazzjonali oħra, inkluż 

ŻfinMalta, TeatruMalta, Valleta Cultural Agency (VCA), Festival Malta, 

Teatru Manoel, eċċ.; 

6.6 Jesplora u jiżviluppa proġetti flimkien mal-Valletta Cultural Agency (VCA), 

sabiex jiżgura (minimament) li Spazju Kreattiv ikun pożizzjonat b’mod 

prominenti; 

6.7 Jibni fuq relazzjonijiet preżenti ma’ ambaxxati u entitajiet simili f’Malta 

sabiex jiżgura li komponent internazzjonali b’saħħtu fil-programm annwali 

relatat mal-aspetti tad-diplomazija kulturali; 

6.8 Jipprovdi tmexxija fiż-żamma u żvilupp ta’ tesserati f’netwerks 

internazzjonali relevanti, ibbażat fuq kuntatti eżistenti u żviluppi ulterjuri 

f’dan il-qasam; 

6.9 Iżomm u jiżviluppa kollaborazzjoni ma’ terzi u/jew entitajiet governattivi 

lejn kollaborazzjonijiet li jħallu l-frott.  Attenzjoni speċjali tmur lejn is-settur 

kreattiv tal-organizzazzjonijiet voluntarji. 

 

7777.0.0.0.0    KompetenziKompetenziKompetenziKompetenzi    

7.17.17.17.1    GGGGħarfienħarfienħarfienħarfien    

 7.1.1 Għarfien estensiv tad-dixxiplini kollha dwar l-arti kontemporanji u 

emerġenti, kemm lokali kif ukoll internazzjonali; 

 7.1.2 Għarfien aġġornat tal-politika kulturali; kif ukoll tal-liġijiet u 

regolamenti tal-copyright;   

 7.1.3 Tagħrif dettaljat u kuxjenza dwar l-aspettattivi tal-udjenza, tendenzi 

u xejriet emerġenti fis-settur tal-arti;  



 7.1.4 Għarfien eċċellenti tal-komunikazzjoni u tekniċi ta’ disseminazzjoni 

inkluż modi alterattivi ta’ tixrid ta’ għarfien permezz ta’ midja 

miktuba, orali kif ukoll viżwali;  

 7.1.5 Ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti bl-Ingliż u l-Malti ; 

 7.1.6 Għarfien ta’ attivitajiet ta’ marketing, pubbliċita’ u relazzjonijiet 

pubbliċi għat-tkabbir fil-parteċipazzjoni kulturali;  

 7.1.7 Għarfien ta’ aspetti tekniċi bżonnjużi sabiex tinkiteb, tiġi prodotta u 

mtella’ xogħlijiet ta’ mużika, danza, arti viżwali, drama u forom 

oħra ta’ espressjoni artistika . 

7.27.27.27.2    ĦilietĦilietĦilietĦiliet    

 7.2.1 A Li jkun punt ta’ referenza ewlieni għall-gwida u appoġġ lejn id-                     

diretturi / produtturi u parteċipanti oħra; 

 

 7.2.2 Ħiliet interpersonali u ta’ tmexxija eċċellenti;  

 7.2.3 Ħiliet eċċellenti ta’ komunikazzjoni speċjalment fil-preżentazzjoni u 

l-promozzjoni ; 

 7.2.4 Abilita’ li jsolvi problemi b’mod prattiku u jiżviluppa ideat innovattivi

 ; 

 7.2.5 S Ħiliiet fl-iżvilupp ta’ proġetti ġodda u trawwim ta’ artisti; 

 7.2.6 Ħiliet ta’ bbaġitjar u ffinanzjar b’saħħtu ; 

 7.2.7 Kapaċita’ li jmexxi, jimmanniġġja, jimmotiva u li jispira ; 

 7.2.8 Abilita’ li jimmaniġja ħinu u ħin l-oħrajn tajjeb ; 

 7.2.9 Dedikazjzoni u entużjażmu għall-ideat kreattivi ; 

 7.2.10 Abilita’ li jaħdem b’ħin u baġit limitati . 

7.37.37.37.3    Kwalifiki u EsperjenzaKwalifiki u EsperjenzaKwalifiki u EsperjenzaKwalifiki u Esperjenza 

 7.3.1 A Grad ta’ baċellerat rikonoxxut fl-arti performattiva, l-arti viżwali, 

jew l-immaniġġjar kulturali jew dixxiplina relatata iżda tesiġi l-kompetenza 

akkwistata b’mod informali jew permezz ta’ edukazzjoni formali b’rekwiżiti 

tekniċi tal-pożizzjoni nnifisha. 

 7.3.2  Mill-inqas għaxar (10) snin esperjenza f'pożizzjoni simili, dik ta’ 

direzzjoni tal-arti fl-industriji kreattivi.   

 7.3.3 Esperjenza prattika preċedenti, flimkien ma’ rekord tajjeb fi 

kwalsijajsi dixxiplina tal-arti hija kritika;  

 7.3.4 Relazzjoni b’saħħitha, pożittiva u ġa eżistenti ma’ organizzazzjonijiet 

rinomati u individwi mis-settur tal-kultura;  

 7.3.5 Rekord ta’ kisba eċċellenti fi proġetti ewlenin relatati mal-arti.

  

 



 


