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Riksteatern är världens största turnerande teater och en världsunik folkrörelse som tack vare ett stort antal ideellt arbetande
teaterföreningar och över 40 000 medlemmar kan arrangera tusentals föreställningar i Sverige och internationellt för över 1,2 miljoner
människor. Cullbergbaletten och Södra Teatern i Stockholm är en del av Riksteatern. Riksteatern är med sina 75 år som världens största
turnerande teater en spännande och utvecklande arbetsplats för många olika yrkeskategorier.
Riksteatern Halland är ett Utvecklings‐ och resurscentrum för arrangörsutveckling i Halland med arrangörer, publik, skolan och fritid i fokus.
Riksteatern Halland ska främja arrangörsutveckling inom scenkonsterna med särskild inriktning på teater och dans, medverka till att
förstärka och utveckla det halländska arrangörsnätet och skapa ett bredare och mer kontinuerligt utbud av professionell scenkonst.
Riksteatern Halland genomför en rad nyskapande projekt, som att arbeta med unga arrangörer och med kultur som friskvård.
Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Halland och regional organisation för den halländska hembygdsrörelsen,
med sina 24 000 medlemmar. Dessutom har Hallands bildningsförbund regionala utvecklingsuppdrag bl a inom scenkonst samt kultur och
hälsa. Förbundets medlemmar är studieförbunden, folkhögskolorna, regionbiblioteket, länsmuséerna, regionmusiken och SISU
Idrottsutbildarna.

Projektet ”Handslag Halland”
söker sin

Projektledare
Tjänsten innebär:
Riksteatern, Riksteatern Halland och Hallands bildningsförbund ska gemensamt starta upp en samverkansplattform för
ideell kultursektor i Halland samt fortsätta att utveckla arrangörsledet i Halland
•
•

Hur ska det gemensamma ideella arbetet inom kultursektorn organiseras?
Hur kan det kopplas till andra aktörer i det halländska kulturlandskapet?

Som projektledare ska du arrangera lokala träffar mellan kulturaktörer, politiker och tjänstemän för att skapa delaktighet i
vad som ska hända i Handslag Halland. Resultatet av ditt arbete ska vara fler och mer kompetenta kulturarrangörer som ska
ge ett mer spännande kulturutbud för hallänningarna. Projektet ska även generera mer samverkan mellan regionala
kulturaktörer. Detta och mer därtill ska ge kulturen en starkare röst i det offentliga samtalet i vårt län.

Din bakgrund:
Vi tror att du har ett par års dokumenterad erfarenhet av att jobba i projektform med utvecklingsfrågor företrädesvis som
projektledare. Meriterande om du har en högskoleutbildning företrädesvis inom projektledning i övrigt utbildad
projektledare på annan nivå.
Du bör ha erfarenhet av föreningsarbete och van vid processinriktat arbete .
Du är en god administratör och van vid organisatoriskt arbete och att använda nätverk som samarbetsform. Du har lätt för
att uttrycka dig i tal och skrift. Du har B‐körkort och behöver ha tillgång till egen bil.
Tjänsten är en visstidsanställning på 100% i ett år med planerat startdatum 2012‐02‐15. Den ordinarie arbetsplatsen är
Halmstad och det ingår mycket resande i regionen.

Vill du veta mer så kontakta:
Lena Teveldal, teaterkonsulent Hallands län. Tel 035 ‐13 02 40, lena.teveldal@riksteatern.se
Mia Larsson, verksamhetschef, Riksteatern. Tel 08–531 993 07, mia.larsson@riksteatern.se
Björn Lind, bildningskonsulent, Hallands bildningsförbund. Tel 035‐17 77 71, b.l@hbf.se
Välkommen med din ansökan märkt ”Projektledare Halland” till personal@riksteatern.se senast den 2011‐12‐30

