
 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS                GRAN TEATRE DEL LICEU 

 
El Gran Teatre del Liceu SELECCIONA  
 

PRODUCTOR/A EXECUTIU/VA 
 
Missió del lloc de treball 

Depenent de la Direcció del Departament de Producció, es responsabilitzarà de la 
planificació, coordinació i seguiment de totes les  activitats que comporta l’organització 
d’una producció; tant d´òpera, dansa, concerts, esdeveniments i exposicions, com de 
qualsevol acte que es desenvolupi al teatre. 

Tindran un pes específic les produccions vinculades a “Liceu Aprèn” de les que en serà el 
/la productor/a executiu/va responsable. 

Responsabilitats 

o Coordinar, amb la supervisió de la direcció de Producció i amb el 
Departament Educatiu, els pressupostos i calendari de les produccions de 
“Liceu Aprèn”. 

o Dur a terme el seguiment general de la programació de la temporada en 
curs de “Liceu Aprèn” i de les programacions de les temporades següents. 

o Coordinar i planificar totes les activitats relacionades amb les produccions 
assignades en relació als equips artístics, tècnics i de gestió. 

o Gestionar la contractació dels professionals, companyies i col·lectius de 
figuració, participants en les produccions al seu càrrec, essent la 
responsabilitat bàsica l’execució de les condicions contractuals establertes. 

o Valorar i donar resposta a les demandes dels equips creatius que 
participen en les produccions. 

o Supervisar, executar i realitzar el seguiment del pressupost de les 
produccions al seu càrrec, i la seva gestió a SAP. 
 

Perfil i Requisits 

• Titulació superior relacionada amb la producció, gestió i organització 
d´esdeveniments,   culturals o musicals; o equivalent. 

• 5 anys d’ experiència acreditada en la producció d’esdeveniments culturals. 
• Es valorarà l´experiència i participació en projectes pedagògics i/o 

didàctics. 
• Domini acreditat de català, castellà i anglès 
• Es valorarà molt conèixer un 4rt idioma, preferentment: italià, francès i 

alemany 
• Habilitats de lideratge i dots de relacions públiques. 
• Capacitat de treball en equip i de treballar sota pressió. 
• Es valorarà la condició acreditada de minusvàlua. 

 

Contracte: Indefinit a jornada complerta 

Incorporació: març de 2023 

Recepció de C.V’s al correu electrònic: selecciopersonal@liceubarcelona.cat  fins el dia 28 
de febrer del 2023. 
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