
 
El Gran Teatre del Liceu SELECCIONA 
 
 

CAP DEL SERVEI DE REGIDORIA 
 
 
Missió del lloc de treball 
 
Depenent del Director Tècnic, gestionar i coordinar tots els recursos del Servei de Regidoria, 
supervisant l'acompliment eficaç de les planificacions i especificacions de cada producció i/o acte i, 
vetllant per l'acompliment dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts. 
 
Responsabilitats 
 

 Definir els procediments i les documentacions del servei, tenint en compte la col·laboració 
amb la resta de serveis del departament tècnic, del departament de producció i del 
departament artístic. 
 

 Dissenyar la estructura i la organització del servei. 
 

 Gestionar el personal al seu càrrec: elaboració de calendaris i horaris, distribució de tasques, 
assignació de produccions i/o actes als diferents responsables, etc.  
 

 Definir, vetllar i fomentar la formació de tot el personal al seu càrrec. 
 

 Controlar i fer el seguiment dels pressupostos de les produccions i/o actes de la temporada 
en curs i participar en la elaboració dels pressupostos de temporades futures. 
 

 Reportar el funcionament, incidències i problemes del servei. 
 

 Controlar la qualitat de l’espectacle, vetllant pel nivell professional del Liceu. 
 

 Recollir tota la informació referent a les diferents produccions i/o actes i transmetre-la al seu 
personal, així com a la resta de serveis del Liceu a qui pugui ser útil. 
 

 Supervisar i validar els dossiers definitius de cada producció. 
 

 Les tasques de responsable de projecte de regidoria a les produccions assignades son: 
 
 Responsable de preparar i recollir tota la informació de la producció i/o acte assignada, 

amb antelació suficient per tal de poder definir les necessitats de personal i les tasques 
prèvies (estudiar el cant i piano, determinar estructura de la producció, etc.) del seu servei. 
Participar a la preproducció: reunions prèvies, etc... 
 

 Dissenyar la estructura dels moviments escènics, d'acord a la partitura i la Direcció 
d'escena. Elaborar el dossier final de la producció i/o acte. 
 

 Servir i garantir els assajos, les funcions i els diferents actes. 
 

 Distribuir i supervisar les tasques a fer entre l'equip de regidoria per la producció i/o acte. 
 



FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU   DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 

 Ser el vincle d'unió entre la Direcció d'Escena i la Direcció Musical, i els serveis tècnics 
d'escenari. Durant els assaigs, informar a la resta de serveis d'escenari de l'evolució de la 
posada en escena. 
 

 Coordinar els diferents serveis d'escenari, tant artístics com tècnics, durant els assaigs i 
funcions, donant les execucions. Coordinar la planificació de les proves de vestuari i 
caracterització. 
 

 Acollir i donar suport als artistes contractats a cada producció i/o acte, en coordinació amb 
els Departaments de Producció i Explotació. 
 
 

 
Responsabilitat addicional 
 

o De manera troncal, vetllar i liderar la Seguretat i Higiene, les Polítiques Ambientals i 
Energètiques i, l'Ordre i Neteja del seu àmbit. 
 

 
Perfil 
 

 A nivell orientatiu, regidors amb àmplia i provada experiència en produccions musicals i 
d’òpera. 

 
 
Perfil i Requisits 
 

 Coneixement del llenguatge musical, amb especial lectura fluïda de partitures. 
 Experiència mínima de 5 anys en regidoria d’òpera. 
 Idiomes parlats i escrits: Castellà i anglès. Domini d’un tercer idioma (alemany, francès o 

italià). 
 Domini demostrat de MS Office. 
 Alta flexibilitat i disponibilitat horària per atendre les activitats del Teatre. 

 
 
Elements de Valoració 
 

 Sentit comú, iniciativa, autonomia i amb un fort lideratge. 
 Alta capacitat de resolució de problemes, d’anàlisi i diagnosi i de relació amb l’equip tècnic. 
 Experiència en la gestió d’equips. 
 Coneixement del català, anglès  i altres idiomes. 
 Estudis superiors (graus o enginyeries). 
 Es valorarà la condició certificada de discapacitat 

 
 

 
 
Incorporació prevista: Setembre  de 2023. 
 
 
Contracte de treball:  Indefinit a jornada complerta.  
 
 
Recepció de CV’s al correu: selecciopersonal@liceubarcelona.cat  fins el dia 31 de març de 2023 
 
 
 


