Er du Proscen sin nye daglige leder??
Vi søker daglig leder i 50 % stilling fra 1. februar 2014.
Proscen er en interesseorganisasjon og kompetansesenter for den frie scenekunsten
på Vestlandet. Vi tilbyr et bemannet servicesenter med tilhold i nye Cornerteatret
hvor produsenter, kompanier og enkeltaktører kan få veiledning og hjelp til
produsentrelaterte oppgaver.
Proscen driver nettverksbygging og kometanseheving blant scenekunstutøvere på
Vestlandet. Proscen skal være den viktigste informasjonskanalen mellom
medlemmer og andre relevante aktører, og arbeide på vegne av scenekunstfeltet
mot politiske- og bevilgende myndigheter, andre organisasjoner og næringsliv.
Som daglig leder i Proscen får man en unik mulighet til å være med å utvikle det frie
scenekunstfeltet på Vestlandet, og gjennom arbeidet med Cornerteatret bygge opp
og videreutvikle et bredt og fritt scenekunsttilbud. Stillingen gir muligheter for å
påvirke politiske prosesser rundt scenekunst, både lokalt og nasjonalt. I oppdraget
ligger stor frihet til å utvikle en selvstendig arbeidsform og prioritere de utfordringene
som gjenspeiler miljøet.
ARBEIDSOPPGAVER
•
•
•
•

Lede Proscen i tråd med vedtatte strategier og budsjetter.
Ha ansvaret for den daglige driften; herunder drift av kontorfellesskap, medlemskontakt og
nettverksarbeid, økonomistyring og praktikantopplæring, strategisk og politisk arbeid, samt
pressekontakt og informasjonsarbeid.
Representere Proscens eierskap i drift og viderutvkling av Cornerteateret, herunder
produksjonskoordingering, administrasjon og oppfølging av rutiner.
Daglig leder rapporterer til styret, og er styrets sekretær.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
•
•
•
•
•
•

Relevant erfaring fra kultur- og scenekunstproduksjon, herunder administrativ erfaring,
organisatoriske evner og økonomisk kompetanse.
Nettverkserfaring og evner til kommunikasjons- og relasjonsbygging.
Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Mulighet for fleksibil arbeidstid.
Personlig egnethet vil vektlegges. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 25. november 2013.
Søknad med CV og referanser sendes på e-post til linda@proscen.no Intervjuer vil
bli foretatt uke 49/50. Ta kontakt med Linda Børnes, 98285108, eller Tone
Tjemsland, 91841153, for utfyllende informasjon.

