Ledig engasjement

PRODUSENT
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 en dyktig og engasjert produsent (engasjement). Engasjementet i 50% er ledig fra

01.05.2018 og løper til 31.12.2022. Arbeidsprosenten er et gjennomsnitt, i tråd med festivaldrift og
rapporteringsrutiner vil arbeidsmengden variere gjennom året. Vi søker derfor etter en person som
ønsker å jobbe intenst i perioder for så å kunne avspasere dette i roligere perioder.
Arbeidsoppgaver

Avvikling og planlegging for deler av festivalens aktiviteter, inkludert men ikke begrenset til:
•
•

Budsjettansvar for disse
Avtaler

•

Innhenting og vurdering av teknisk informasjon og dialog/overføring av dette til teknisk sjef

•

Dialog med frivillige og delegering av oppgaver, produksjons- og logistikkplanlegging til
frivillig- og logistikkansvarlig.

-

Søknadsarbeid mot støtteordninger og sponsorer samt rapportering av disse

-

Bistå med markedsføringsoppgaver og informasjon i perioder med mindre bemanning i
festivalens administrasjon, samt avlastning av markedsansvarlig ved ledig kapasitet

-

Forefallende arbeid som faller under teamet

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved ledig kapasitet.
Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•

Relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende virksomhet innen kulturlivet
God regnskapskompetanse for analyse, rapportering og styring
God kompetanse i Office pakken

Praktisk sans, nøyaktighet og god gjennomføringsevne

Personlige egenskaper
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•
•
•
•
•
•

Trigges av nye utfordringer og har et sterkt ønske om å bidra med din kompetanse.
Er ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert

Selvstendig og effektiv i arbeidet med god gjennomføringsevne
Tar et ekstra tak utenfor ditt eget kjerneområde
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Det er en fordel dersom du har erfaring fra arbeid innen dansefeltet/scenekunstfeltet, men
ikke en nødvendighet.

Vi tilbyr
•
•
•
•
•
•

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

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.

Skriftlig søknad og CV sendes live@codadancefest.no.

Søknadsfrist: 22.04.2019. Ved spørsmål kontakt med administrasjonssjef Live Rosenvinge Jackson,
mobil: 93864796, live@codadancefest.no
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