Kunstnerisk &
Administrativ Leder

til Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg
Bestyrelsen for den selvejende institution, Borgerforeningen, Kulturhus
Svendborg, søger en daglig leder til at fortsætte og udbygge successen. 2012
bød på 755 arrangementer, heraf var 31 Borgerforeningens egne koncerter.

Nøgleordene for stillingen er:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visioner om at skabe oplevelser og evnen til at gennemføre dem.
økonomisk ansvarlig, indsigt i, og afvikling af, en mangfoldighed •
af arrangementer på kunstnerisk såvel som teknisk niveau.
initiativtager til at opfylde og udvikle husets kulturelle strategi og ideer.
et godt overblik og evne til at vurdere de forskellige behov, som
husets brugere har/ønsker.
dynamisk og kreativt samspil med husets personale, brugere • •
og samarbejdspartnere.
god situationsfornemmelse som husets ansvarlige leder til at kunne
informere, kommunikere og samarbejde med det øvrige musik-, og •
kulturliv, erhvervslivet, kommunen, pressen og de daglige brugere.

Vi forventer at du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opfatter dette som dit ønskejob, og brænder efter at sætte dit • •
præg og fingeraftryk på den fremtidige udvikling.
har relevant erfaring i administration, personaleledelse, salg og •
kundekontakt, såvel som teknisk indsigt i lys og lyd.
har ambitioner om at fortsætte med at sætte Borgerforeningen • •
og Sydfyn i fokus ved at tilbyde en bred vifte af gode oplevelser.
har evne og fantasi til at markedsføre Borgerforeningen på alle platforme
samt gøre det attraktivt for den enkelte at besøge byens kulturhus.
tager initiativ til løbende forbedring af husets drift, arbejdsmiljø,
aktiviteter og samarbejde med brugerne.

Vi tilbyder husets nye udadvendte m/k:

• et selvstændigt, spændende og krævende job med reference
direkte til bestyrelsen.
• et job hvor trivsel, samarbejde samt godt humør står højt på
dagsordenen.
• store muligheder for personlig og faglig udvikling for den rette
• person i kultur-, og musikbyen Svendborg.
• snarlig tiltrædelse og løn efter kvalifikationer.

Ansøgning:

Har stillingen din interesse, bedes du sende din ansøgning vedlagt CV
på mail til: Borgerforeningen, Att. Bestyrelsen, på: kjell@scandicolor.dk
Fortæl om dig selv og dine visioner for Borgerforeningen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som behandles fortroligt, senest den 25. januar, 2013.

www.borgerforeningen.info @ · info@borgerforeningen.info
Ramsherred 4, 5700 Svendborg

