VI SÖKER
Tekniker
OM DANSINITIATIVET
Dansinitiativet är Norrbottens första fria scen och kompani för samtida dans och
cirkus. Vårt mål är att skapa dans och cirkuskonst av hög kvalité, tydlig aktualitet och
lokal förankring för alla åldrar i Norrbotten. Vi utgår lokalt, turnerar regionalt,
samverkar nationellt och är drivande i Barentsregionen. Dansinitiativet är en
dynamisk arbetsplats med en fast kärna som utgörs av fyra personer. I projekt och
produktioner arbetar årligen ca 50 konstnärer inom scenkonstens alla yrkeskategorier
med föreställningar som spänner mellan dans och cirkus. Rörelse genomsyrar
verksamhetens alla led och som anställd hos oss är träning en del av arbetet, möten på
promenad eller ett veckoavslut vid vattnet en del av vardagen. Verksamheten är
organiserad som en ideell förening och har ett delat ledarskap mellan
verksamhetsledaren och den konstnärliga ledaren.

VI SÖKER
Dig som har utbildning eller erfarenhet av tekniskt arbete inom scenkonst, kultur, film
eller event. Du har god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Du är
kreativ, noggrann och trivs med att arbeta självständigt i anslutning till ett kollektiv
och tar egna initiativ. Vi ser gärna att du har erfarenhet av scenkonstnärliga processer,
teknisk samordning och en förståelse för Norrbotten som region. För oss är tillit och
ambition ledord i arbetet och ett krav är att du är lösningsorienterad, driven och har
en grundläggande inställning av alla människors lika värde. Goda kunskaper i
svenska och engelska i tal och skrift är ett krav då verksamheten turnérar, huserar och
samverkar med internationella aktörer.

VI ERBJUDER
Som tekniker på Dansinitiativet är du en del i kärnverksamheten. Varje person i
teamet har sitt eget ansvarsområde, men du kommer ibland att gå utanför dina
huvudsakliga arbetsuppgifter vilket kräver flexibilitet och en positiv inställning. Du
har tekniskt ansvar för verksamhetens scen-, turné- och dagliga drift i huset. Hos oss
har du möjlighet till ett varierande arbete där du delvis underhåller befintlig
utrustning, djupdyker i specifika tekniska frågor och möter publikens upplevelser av
scenkonst! I din roll jobbar du både med, nära och i konstnärliga processer samtidigt
som du tillsammans med verksamhetens administration och externa kontakter
utvecklar verksamheten med fokus på de tekniska förutsättningarna och
möjligheterna.
Arbetstiden är i grunden dagtid måndag-fredag men kvällstid, helger och resor
förekommer i form av flextid. I perioder är du ute på sammanhängande turnéer med
våra föreställningar för barn och unga. Vi uppskattar när våra medarbetare är raka och
ärliga med vad de tycker och tänker och jobbar mycket med feedback för att fortsätta
vara en arbetsplats i utveckling. Vi tror att medarbetare med olika kompetenser,
perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och kommer ta
hänsyn till detta i rekryteringen.

TILLTRÄDE OCH OMFATTNING

ANSÖKAN

Omfattning: 100%
Tillsvidare anställning med 6 månaders
provanställning.

Sista ansökningsdag 10 juli 2021.

Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 15e september 2021 eller enligt
överenskommelse.
Tjänstgöringsort: Luleå (med
turnéverksamhet regionalt, nationellt och
internationellt)
B körkort är ett krav.

Maila personligt brev och CV till
marie@dansinitiativet.se och märk
mailet TEKNIKER. Intervjuer sker
löpande.
Vid frågor kontakta
Verksamhetsledare
marie@dansinitiativet.se
0730524298

