Teknisk producent på
Fylkingen  Ny Musik och Intermediakonst
Fylkingen är en konstnärsdriven, ideell förening och scen för 
ny musik och intermedia, konst, performance, dans,
film med mera
. Sedan starten 1933 har Fylkingen arbetat för att främja ny experimentell samtida konst och musik.
Föreningen består av över 250 medlemmar som använder lokalerna dagligen för att utveckla och presentera nya
verk. Föreningen Fylkingen har en styrelse på 7 ledamöter och en produktionsgrupp på 5 personer. Samtliga är
aktiva medlemmar i föreningen. Fylkingen söker en ny Teknisk Producent.
www.fylkingen.se

Arbetsgivare: 
Föreningen Fylkingen
Varaktighet:
Säsongsanställning, 10 månader/ år, 19 augusti 19 juni.
Arbetstid: 
Deltid, 50 %
Lön (inklusive semesterersättning): 
12 000
(motsvarar heltidslön inkl sem.ers = 24 000/månad).
Tillträde: 
19 augusti 2015
Ansökan.
Görs i form av personligt brev + CV inklusive två referenser.
Deadline för ansökan: 1 juni 2015
Välkommen med din ansökan till: ordforande@fylkingen.se
Kontaktperson: Marie Gavois, 
ordforande@fylkingen.se
, 0706465 409
Kompetenskrav:
Kompetens inom ljud, ljus och scenteknik.
Erfarenhet av underhållsservice av scenteknik.
Erfarenhet av tekniskt scenarbete under scenkonstproduktioner.
Erfarenhet av kommunikation med internationella konstnärer i samband med produktion.
Goda språkkunskaper i tal och skrift på svenska och engelska.
Grundläggande kunskap i elteknik
Meriterande.
Relevant utbildning inom området.
Erfarenhet från produktion av scenkonst och musikfestivaler.
Arbetsledning av arbetsgrupper och leda praktiskt arbete.
Erfarenhet av volontärsamordning.
Erfarenhet av arbete i konstnärsdriven verksamhet/ideell förening.
Erfarenhet av arbete som servicetekniker, vaktmästare eller liknande.
Bygg, hantverkskunskap.

Arbetsuppgifter:
Teknisk producent, som en av två anställda på Fylkingen, har ett stort övergripande ansvar för
föreningens verksamhet, dess teknik, lokaler och produktioner. Fylkingens två producenter arbetar
parallellt och tillsammans med jämbördig anställningsgrad och lönesättning.
I arbetet ingår ansvar för skötsel av scenteknik på Fylkingen i samband med produktioner, framför
allt ljud och ljus. Du kommer också att ha hand om tekniskt underhåll av Fylkingens lokaler och
tekniska utrustning. Som teknisk producent kommer du att kommunicera med föreningens
medlemmar om teknikfrågor, samordna volontärer i samband med tekniskt arbete och hålla kortare
teknikgenomgångar. Tjänsten innefattar också en del vaktmästarsysslor, skötsel av lokalerna och
enklare elarbete.
Teknisk producent har ett övergripande säkerhetsansvar för så väl personal, publik och larm
inklusive det interna brandskyddet. Arbetet kräver god fysik då det innehåller tunga lyft och kan
innebära arbete på hög höjd. Delar av arbetstiden är förlagd till kvällstid, även helger.

