Ledig korttidsengasjement

LOGISTIKK- OG FRIVILLIGKOORDINATOR

CODA Oslo International Dance Festival er en av Nordens største dansefestivaler og skjer i

samarbeid med alle scenene for dans i Oslo og omegn, så vel som på nye og uventede arenaer.
CODA har som mål å styrke dans som kunstart i Norge gjennom et bredt festivalprogram av høy

kunstnerisk kvalitet. Gjennom å presentere sterke, kreative stemmer, gi varige inntrykk til et bredt
publikum og tilby unike muligheter for faglig utvikling er CODA på vei til å bli en uunnværlig

møteplass for å se, delta og snakke om dans. Les mer om CODA på www.codadancefest.no
CODA søker etter en person som kan bli en del av CODA - teamet under planlegging og
avvikling av CODA festivalen 2019. Engasjementet løper fra 1. mai til 31.oktober 2019.

Engasjementet har økende arbeidsmengde som starter med 40 prosent i mai til 100 prosent i
oktober.

CODA festivalen i 2019 går av stabelen 16.-26. oktober med kontorplass på Dansens Hus.
Arbeidsoppgaver
•

Oppfølging av reise og logistikk i forbindelse med tilreisende kompanier, kunstnere og
gjester

•
•
•
•

Oppfølging av billettsalg, invitasjonslister og fribilletter med samarbeidsscener.
Rekruttering, igangsetting og oppfølging av frivilligapparatet og artistverter
Rapportering til administrasjonssjef
Løpende kontakt med hele teamet

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•

Har erfaring fra avvikling av arrangement og produksjon

Er strukturert, utadvendt og klarer å ha mange baller i lufta

Ønsket erfaring fra arbeid innen dansefeltet/scenekunstfeltet og må kunne håndtere et høyt
stressnivå

•
•
•
•

Har erfaring fra lignende arbeid

Grunnleggende IT- kunnskap inkludert Office pakken

Behersker norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
Har mulighet til å arbeide fleksibelt

Vi tilbyr
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•

Trivelig arbeidsmiljø i en av Nordens største dansefestivaler, med kontorer på Dansens
Hus.

•
•
•
•

Gratis billett til danseforestillinger i hele engasjementsperioden
Subsidiert lunsj

Lønn etter avtale

Gode pensjonsordninger

.
CODA ønsker at festivalens arbeidskraft skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer
alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell

orientering, religion eller etnisk bakgrunn. CODA legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene
dersom du har behov for det.

Søknadsfrist 22.april 2019. Søknadsbrev og CV sendes elektronisk til live@codadancefest.no
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Live Rosenvinge Jackson 93864796.
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