Karens Minde Kulturhus søger ny leder
Vores leder har fået nye udfordringer og derfor søger vi en ny ildsjæl til et hus, der har været
gennem en rivende udvikling de seneste år.
Karens Minde er et af de få kulturhuse i København, som drives af en kulturhusforening, men har
driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi er ca. 200 enkeltmedlemmer og 14 foreninger,
samt 8 faste personaler, nogle i løntilskud og et hav af frivillige. Vi deler hus, i skønne grønne
omgivelser, og samarbejder med Sydhavnens Bibliotek.
Vi har brug for en visionær, rummelig ildsjæl med organisatorisk talent og god forretningssans. En
leder, der kan navigere i en travl hverdag med ansatte, frivillige og en bestyrelse med vidt
forskellige baggrunde og indfaldsvinkler, så vi sammen kan skabe et endnu bedre kulturtilbud i
huset.
Du skal kunne rumme både tradition og fornyelse, det folkelige og det elitære. Desuden er det
vigtigt, at du er stærk udi at skabe og udvikle netværk, så vi både internt og eksternt kan udvide
vores samarbejde. Kulturhuset har en betydelig egen indtjening gennem musikarrangementer,
udlejning til kurser, seminarer og fester. Vi har desuden en voksende køkken- og cafédrift i
tilknytning til de kulturelle og kommercielle aktiviteter. Kendskab til salg og markedsføring vil
derfor være en fordel.
Vi forventer at du:
• har solid ballast fra andre leder og/eller kulturelle jobs
• kan vedligeholde og udvikle husets relationer til kommunale, statslige og lokale
tilskudsgivere.
• både kan tage selvstændigt ansvar og uddelegere ansvar til andre
• er i stand til at udvikle og støtte vores personale
• har overblik og kan skabe struktur i en travl hverdag
• har holdninger til kultur og kulturudvikling
• er rummelig og kan tale med alle typer mennesker
• har erfaring med at arbejde med foreninger og frivillige
• har erfaring med fundraising
Vi tilbyder:
• kultur for alle pengene
• en varieret og udfordrende hverdag
• samarbejde med ildsjæle på mange niveauer
• et hus med sjæl i dejlige grønne omgivelser
• et kulturhus, der summer af liv og kreativitet
se meget mere om os på www.kmkulturhus.dk
For yderligere information, kontakt bestyrelsesformand Dorthe Eren, tlf. 40 19 54 45 eller
nuværende leder af kulturhuset Jan Vejle, tlf. 27 85 40 31.

Ansøgningsfrist er den 17. oktober og samtaler forventes afholdt i uge 43.
Stillingen ønskes besat 1. december og din ansøgning med CV sendes til
karensmindeleder@gmail.com

