Folkoperan söker Orkesterproducent
Folkoperan är ett litet operahus för alla. Vi vill tända nya tankar genom orädd opera och vi drivs av lusten att
utveckla operakonsten genom nya uttryck och oväntade möten. Vi jobbar tvärkonstnärligt med opera, går på
djupet med berättelser i vår tid och vi sjunger oftast på svenska. På så sätt kommer vi nära vår publik, nära
historien som berättas och kan skapa nya perspektiv. Folkoperan är ett litet operahus med en stor verksamhet,
vilket gör att samarbete mellan enheterna är en förutsättning. Varje år gör Folkoperan tre egna produktioner, och
vi har uthyrningar och samarbeten för att utveckla vår verksamhet.
Orkesterproducenten arbetar i nära samarbete med Folkoperans Musikaliska ledare samt med Producent och
Teknisk producent. Folkoperan arbetar med produktionsbaserad orkester. Orkesterproducentens arbetsuppgifter
innefattar bland annat:
•
•
•
•
•
•

Ansvar för rekrytering och anställning av musiker till Folkoperans produktioner.
Personalansvar för anställda orkestermusiker samt ansvar för all kommunikation med dem
Ansvar för att det alltid finns fullständig orkester vid varje speltillfälle
Kontraktering av- och kommunikation med gästdirigenter
Kontrakterar ev arrangörer för orkesterarrangemang
Ansvar för Folkoperans notbibliotek och orkesterinstrument

Vi söker en person med musikutbildning eller adekvata musikkunskaper, som är utåtriktad och har känsla för att
handha och leda stora personalgrupper. Vi ser gärna att du är/har varit utövande professionell musiker.
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete såsom kontraktsskrivning och tidsplanering, god kännedom om
arbetsrätt och förhandlingsvana är önskvärt.
Kunskap och kontakter inom (konst)musikbranschen i Sverige är meriterande
Folkoperan strävar efter en jämn könsfördelning, samt etnisk och kulturell mångfald på arbetsplatsen.

Tillträde
Oktober 2019, Tillsvidareanställning Folkoperan tillämpar provanställning

Arbetstid
Tjänsten omfattar heltid alternativt deltid (minimum 75%).
Arbetstiden är främst förlagd till dagtid men kvällstid och helger förekommer.

Ansökan
Ansökan tas emot via e-post och skickas till: jobb@folkoperan.se
Ansökan skall vara Folkoperan tillhanda senast 2019-05-31

Ytterligare information
Monica Fredriksson
Monica.fredriksson@folkoperan.se

Facklig representant
Representant Teaterförbundet:
Jon Sundberg
jon.sundberg@folkoperan.se

