Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst
og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en
nyskapende utføring av den sosiale siden av samfunnsoppdraget gjennom Kilden Dialog. I samspill med
hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon som også er et av
landets største hus for scenekunst og musikk. I 2017 opplevde 203.000 publikummere 874 konserter, forestillinger
og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerte 254 årsverk og 25 nasjonaliteter.
KILDEN TEATER OG KONSERTHUS SØKER FØLGENDE STILLING BESATT:

ORKESTERREGISSØR
Kort om orkesteret
Kristiansand Symfoniorkester, KSO er et ungt og vitalt ensemble i sterk utvikling, og består av ca 70 heltidsansatte
musikere fra 15 ulike nasjoner. Orkesteret har siden januar 2012 hatt sitt hjem i Kildens flotte konsertsal, et av Skandinavias
mest imponerende akustiske rom, med plass til 1.180 publikummere. Sjefdirigent fra høsten 2018 er Nathalie Stutzmann.
Den ene av to orkesterregissørstillinger i KSO er nå ledig. Orkesterregissørene samarbeider om å løse administrative
oppgaver som i hovedsak er beskrevet under.
Stillingens hovedoppgaver
Utarbeidelse av prøveplaner for orkesteret og planlegge bemanningen
Ansvar for dirigenters/solisters reise og opphold
Formidle informasjon til involverte og være bindeledd mellom orkester og administrasjon
Delta i planlegging og avvikling av prøvespill
Administrative oppgaver med booking av vikarer/ekstramusikere til orkesteret
Kvalifikasjoner
Musikkfaglig utdanning eller tilsvarende erfaring/kjennskap til orkesterdrift
Utdanning innen organisasjon eller ledelse på minimum bachelornivå
Grunnleggende datakunnskaper nødvendig
Engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner, være omgjengelig og hensynsfull
Selvstendig og strukturert
Fleksibel og løsningsorientert
Vi tilbyr
Et hektisk, men hyggelig og levende arbeidsmiljø
Gode arbeidsvilkår med flotte kollegaer
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter tariff
Kvelds- og helgearbeid må påregnes
Søknad sendes
Kilden Teater og Konserthus benytter elektronisk søknadsprosess og kun elektroniske søknader vil bli behandlet.
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=117365616
I samsvar med Offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak.
Søknadsfrist
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Kontaktperson
Birgit Lundmark, mobil: 90947003, birgit.lundmark@kilden.com
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