VI SÖKER EN PRODUCENT/PROJEKTLEDARE:
Vi söker en producent/projektledare from 1 sept 2017 för musikteaterprojektet
East Side Stories i Helsingborg som är en del av Kulturrådets nationella satsning Kreativa
Platser.
Inva-sam (Invandrarföreningarnas samorganisation i Helsingborg), Helsingborgs stadsteater
och Tillsammans (studieförbund i Helsingborg) har startat ett 3 årigt kulturprojekt på
Fredriksdal, Dalhem och Drottninghög med fokus på identitet och kreativitet.
East Side Stories som bygger på berättelser från området och utmynnar under 2018 fram i en
musikteaterföreställning.
ÄR DU DEN VI SÖKER:
Vi söker dig som blir det administrativa navet i projektet. Du arbetar med planering,
kommunikation, budget, samordning och är en kreativ samarbetspartner till Inva-sams
nätverk, konstnärligt team, studieförbund och andra instanser.
Projektet är inriktat på kultur i civilsamhället och har även ett pedagogisk fokus så du får
gärna ha erfarenhet av samarbete med skolor, förvaltningar och ideella föreningar.
Kompetenskrav
· Relevant utbildning för producentskap, projektledning,
alternativt:
· Arbetslivserfarenhet som teaterproducent eller liknande funktion.
· Erfarenhet av avtal inom scenkonstområdet.
· Erfarenhet av formellt eller informellt personalansvar (t.ex. tillfälligt personalansvar
för medverkande i produktion).
· Erfarenhet av ekonomiskt budget- och uppföljningsarbete.
· Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
· God generell datorkunskap (Word, Excel, Powerpoint).
· Samarbetsförmåga och stor social kompetens.
· God kreativ förmåga och problemlösningsförmåga
Ansvarsområde
-Ansvarar för att hålla i helheten i East Side Stories produktion och pedagogiska verksamhet
från det att produktionsbeslut fattats till dess att produktionen slutrapporterats, såsom i fråga
om:
- Att upprätta plan för genomförande, att upprätta budget utifrån givna ramar, att förhandla

med och kontraktera erforderliga personalresurser, att driva produktionen framåt utifrån givna
förutsättningar, att leda och delta i möten i produktionen,
att delegera ansvar och arbetsuppgifter till rätt nivå i produktionen, att regelbundet följa upp
utfall mot budget, att hålla i utvärderingarna av produktionen, att slutrapportera produktionen
direkt efter avslutad spelperiod.
Samråder mellan Kulturrådet, Inva-sam, Helsingborgs stadsteater och Tillsammans.
Koordinerar planering, marknadsföring, teknisk samordning.med övriga involverade
funktioner såsom konstnärlig ledning.
· Kan ha personalansvar för vissa produktionsanställda medarbetare.
· Ingår i East Side Stories ledningsgrupp.
Planering
Planerar arbetet i produktionen i samråd med relevanta funktioner.
Förbereder aktiviteterna så att dessa kan utföras på ett effektivt sätt.
Arbetar utifrån produktionens behov, men medverkar även gränsöverskridande enligt
projektets vision.
Deltar i East Side Stories långsiktiga och kortsiktiga planering.

Kommunikation.
Är kontaktperson och administrativ representant för projektet.
Upprätthåller en god kommunikation i produktionen och mellan denna och verksamheten i
övrigt.
Skicka ditt CV med referenser till annika@eastsidestories.se senast 17 maj 2017
Mer information om projektet; gå in på hemsidan: eastsidestories.se

