KONSTHALL
C SÖKER VERKSAMHETSLEDARE
UPPDRAGSBESKRIVNING
FÖR VERKSAMHETSLEDARE
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Konsthall C som en tongivande aktör i ett samhällsengagerat
konstliv.
KONSTNÄRLIG
LEDNING
Uppdragets huvuduppgift är att vara konstnärlig ledare för konsthallens verksamhet. Det
Konsthall C är ett offentligt konstverk, ett stadsförnyelseprojekt och en konstinstitution inrymd i en
innebär att självständigt ansvara för planering och genomförande av program, utställningar
före detta centraltvättstuga i Hökarängen, Stockholm. Konsthallen är en icke-vinstdrivande verksamm. m. på ett sätt som svarar mot och utvecklar konsthallens identitet. Konsthallens identitet är
het organiserad som en ideell förening. Verksamheten drivs i samarbete med konstnärer och institubland annat bunden till dess lokala förankring (som kommer till uttryck i program som Centrifug
tioner, nationella och internationella, och består av både permanenta inslag med fokus på den lokala
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● Planering och genomförande av konsthallens verksamhet och program
FINANSIERING
● Budgetarbete, ekonomisk redovisning och ansökningar om verksamhetsstöd
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Kvalifikationer:
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● Erfarenhet av kommunikationsarbete, exempelvis sociala medier
● Förmåga att representera konsthallen i lokala, nationella och internationella sammanhang
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● Erfarenhet av publikt arbete med samtidskonst eller andra konstnärliga praktiker är
meriterande
EFTERTRÄDARE
● Erfarenheter av lokalt arbete och/eller arbete för ideella organisationer är meriterande
Den konstnärliga ledaren är ansvarig för ett muntligt och skriftligt överlämnade av
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Konsthall C är en liten organisation och varje person är avgörande för verksamheten. Vi söker därför
dig som är ansvarstagande, initiativrik, lösningsfokuserad, relationsskapande samt både visionärt och
praktiskt lagd. Då konsthallen är en synlig aktör i Hökarängen och ska vara angelägen för de som bor
och verkar här och i Stockholm behöver du ha ett starkt driv i frågor som rör lokal förankring och
lokalt engagemang liksom intresse för stads- och platsutveckling.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidaretjänst och har en omfattning om minst 75 % av heltid. Det finns
eventuellt möjlighet att diskutera högre tjänstgöringsgrad. Tillträde senast den 1 augusti 2017. Vi
tillämpar sex månaders provanställning.
Ansökan
Din ansökan ska bestå av styrkt meritförteckning (CV, betyg, intyg etc) och ett personligt brev om max
2 A4-sidor. I det personliga brevet önskar vi att du kort besvarar följande:
● Hur det kommer sig att du söker den här tjänsten
● Hur du har arbetat med lokalt engagemang och/eller lokal förankring av konstnärlig/
kulturell verksamhet och vad uppnådde du
● Hur du tagit dig an utmaningar eller svårigheter i ett projekt eller uppdrag och vad det
resulterat i

Ansökningsdatum
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2017. Ansökan mejlas till: ansokan@konsthallc.se
Intervjuer görs löpande även under ansökningsperioden.
Under intervjutillfället kommer vi att be dig redogöra för hur du initialt ser på konsthallens
utvecklingspotential och hur du konkret skulle arbeta för att förverkliga det.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om tjänsten besvaras av styrelsen per mejl: ansokan@konsthallc.se
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