Wermland Opera söker notbibliotekarie/orkesterassistent
Om Wermland Opera
Wermland Opera grundades 1975. Idag har vi 69 fasta tjänster och ger även arbetstillfällen till många
frilansartister. Årsomsättningen är ca 83 miljoner kr. Region Värmland är huvudman för verksamheten.
Wermland Opera stöds också av Karlstads kommun och Statens kulturråd.
Wermland Operas huvuduppdrag är att förse värmlänningar och tillresande med våra tre grundstenar
opera-/musikal- och orkesterproduktioner. Vi står som garanter för att våra sceniska och musikaliska
framträdande ska hålla högsta konstnärliga kvalitet. Förutom de produktioner som ges på scenerna i
Karlstad bedriver vi turnéverksamhet. Turnéerna är i första hand ämnade för kommunerna i
Värmlands län, men då och då sträcker sig turnéerna utanför både länets och landets gränser.
Wermland Opera har också en omfattande barn- och ungdomsverksamhet där vi ger föreställningar
för barn och ungdom både på turné i elevernas hemkommuner och på scenerna i Karlstad. Vi strävar
dessutom efter att kunna erbjuda skolföreställningar på dagtid av samtliga ordinarie opera- och
musikalproduktioner.

Om tjänsten
Som notbibliotekarie ingår du i orkesteravdelningen med orkesterproducent som närmaste chef. I
arbetet ingår att bistå orkesterns musiker samt solister, körer och ensembler med notmaterial till
Wermland Operas verksamhet. Du är ansvarig för hantering av notmaterial i alla delar såsom
administrativ hantering, beställa, sortera, scanna in och arkivera noter.
Som orkesterassistent arbetar du tätt med orkesterproducent. Du arbetar främst med löpande
administrativt arbete. Tjänsten är placerad i Karlstad och avser en heltid, tillsvidareanställning. Vi
tillämpar provanställning om 6 mån. Arbetstid kan förläggas till dag, kväll och helg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande arbete. För tjänsten krävs goda kunskaper i
klassisk musik och insikt i hur en orkester arbetar. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i
tal och skrift. Kunskap inom tyska och italienska är meriterande. Goda kunskaper i Officepaketet.
B-körkort krävs.
Vi söker dig som kommer till din fulla rätt i att arbeta i en aktiv och kreativ miljö. Som person är du
flexibel i ditt arbetssätt och har en god serviceanda, likväl som du har förmågan att arbeta
självständigt, noggrant och strukturerat. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Wermland Opera eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten.

Ansökan
Maila din ansökan till personalassistent ulrika.nilsson@wermlandopera.com. Sista ansökningsdag är
den 2018-06-30. Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde i september eller enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta orkesterproducent lena.gynnemo@wermlandopera.com
Facklig representant Symf Fredrik Hulthe fredrik.hulthe@gmail.com
Mer information om Wermland Opera finns på www.wermlandopera.com

