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Är du en grym projektledare som brinner för scenkonst med 
tyngdpunkt på dans? Nu letar vi på Producentbyrån efter en ny 
medarbetare med erfarenhet av projektledning och koordinering 
inom scenkonst! 

Producentbyrån grundades hösten 2008. Våra kunder är allt från musiker 
och danskompanier till institutioner och regioner. Vi arbetar med scen-
konst där uppdragen varierar utifrån kundernas behov och önskemål. 
Från kortare punktinsatser inför en premiär eller konferens, till längre 
samarbeten som EU-projekt eller löpande festivalverksamhet. 

Vi letar nu efter en ny medarbetare till vårt kontor i Göteborg. Tjänsten 
består i att arbeta med interna och externa uppdrag och projekt inom scen-
konst, med tyngdpunkt på dans. Här arbetar du med allt ifrån att koordin-
era turnéer, formulera projektbeskrivningar och skriva ansökningar till att 
planera, projektleda och genomföra bl.a. premiärer, festivaler och konfer-
enser. 

Om Dig
För oss är arbetslivserfarenhet viktigare än utbildning. Vi söker därför dig 
som tidigare har arbetat i en liknande roll och/eller med liknande arbets- 
uppgifter. Du är administrativt kunnig, har god datorvana och arbetar med 
Officepaketet och Adobe samt behärskar svenska och engelska i tal och 
skrift. Du trivs med att jobba parallellt på både detaljnivå och ha över- 
gripande ansvar och är bekväm med alla slags uppgifter som projekt- 
ledning och koordinering innebär. Producentbyrån är en liten och flexibel 
organisation. Detta innebär att du som person bör vara anpassningsbar och 
lyhörd vad gäller nya eller ändrade förutsättningar inom de projekt och 
uppdrag som vi arbetar med. I övrigt är du förhoppningsvis en jordnära, 
social och kommunikativ person som är van vid att möta och samarbeta 
med olika människor i olika sammanhang. 
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Om Tjänsten
Projektanställning: 50% i grund och upp till 100% under arbetsintensiva 
perioder, 1 år med möjlighet till förlängning. Start 1 september 2021.
Arbetsplats: Kastellgatan 6, Göteborg
Arbetsgivare: Producentbyrån, Göteborg. www.producentbyran.se
Lön: Fast månadslön
 
Kravspecifikation
- Kunskap om samt erfarenhet av att ha arbetat inom det fria kultur- och 
dansområdet.
- God kännedom om strukturer och bidrags- och främjandeinsatser inom 
Västra Götalandsregionen.
- Har ett befintligt nätverk lokalt/regionalt samt gärna nationellt/inter- 
nationellt.
- Har dokumenterad erfarenhet av projektledning och/eller koordinering 
av projekt eller verksamheter inom scenkonst, med tyngdpunkt på dans.
- Har vana av att arbeta mot externa parter som samverkansparter och  
uppdragsgivare.
- Har beställarkompetens gentemot leverantörer som t.ex. tryckeri, teknik 
mm.

Meriterande
- B-körkort

Ansökan
Skicka din ansökan till info@producentbyran.se senast den 3 maj.  
I mailet bifogar du personligt brev och ett CV med minst 3 referenser från 
uppdrag inom projektledning/koordinering.
Intervjuer kommer att hållas under v. 20 och v. 21.

För ytterligare kontakt:  
Malin Enberg 
malin@producentbyran.se 
0702-37 35 17


