
 

Malmö Live är mötesplatsen för musik, kultur och nöjesliv i Malmö. Konserthuset drivs av Malmö 
Live Konserthus AB, ett helägt dotterbolag inom Malmö stad. Uppdraget är att profilera Malmö som 
musikstad. Verksamheten utgörs i huvudsak av fyra deluppdrag; Malmö SymfoniOrkester, 
Konsertarrangemang, Mötesplatsarrangemang samt Uthyrningar. Inom ramen för Malmö Live 
Konserthus uppdrag produceras och arrangeras ca 600 egna arrangemang om året inklusive 
konserter med Malmö SymfoniOrkester samt genomförs ca 200 uthyrningar och externa 
arrangemang. 

Malmö SymfoniOrkester (MSO) utgör en hörnpelare i Malmö Lives totala utbud och är en av 
Sveriges ledande symfoniorkestrar med hög internationell nivå och bred klassisk orkesterrepertoar. 

ENGLISH 

Malmö Live is the umbrella name of the city’s main venues for music, cultural scenes and 
entertainment. The Concert Hall is run by Malmö Live Konserthus AB, which is a wholly owned 
subsidiary of the City of Malmö. Malmö Live’s overall mission is to promote the profile of Malmö as 
a “city venue for music”, based on four business areas: the Malmö Symphony Orchestra/MSO, 
concert hall events, other events and venue hire; in all, some 600 in-house events are produced and 
arranged each year including concerts given by the MSO, and, in addition, there are some 200 hire 
occasions and other external events. 

Malmö Symphony Orchestra (MSO) forms a cornerstone in Malmö Live’s wide repertoire of artistic 
events. It is one of Sweden’s leading symphony orchestras with a high international level and broad 
classical orchestral repertoire. 

 

Malmö Live Konsert AB söker nu en erfaren ledare för Malmö SymfoniOrkester – MSO för 
uppdraget som 

 

ORKESTERCHEF / ORCHESTRA MANAGER 
 

English will follow down below. 

Arbetsuppgifter 

Som orkesterchef för Malmö SymfoniOrkester har du ett fullt ut delegerat ansvar att leda och 
utveckla en av de fyra ledande symfoniorkestrarna i Sverige. Utgångspunkten för uppdraget som 
orkesterchef är att du koordinerar ledningsarbetet tillsammans med dina kollegor för att skapa 
optimala förutsättningar så att vår orkester kan leverera enligt vårt uppdrag och på allra högsta 
konstnärliga nivå. Du kommer att tilldelas ett definierat personalansvar för orkestern inklusive 
ansvar för rekrytering/provspelning. 



I ditt ledarskap för vår orkester bidrar du till att stärka organisationen för vår konstnärliga 
personal. Du skall leda och fördela arbetet inom din avdelning och utveckla medarbetarskapet på 
och utanför podiet. I rollen som orkesterchef förväntas du säkerställa att orkestern är optimalt 
bemannad och fungerar väl som kollektiv. Genom ditt sätt att leda är vår ambition att uppnå 
säkerställande av ett stabilt organiserat stöd så att enskilda musiker kan prestera enligt sin fulla 
potential. Sammantaget handlar det om att vi skapar förutsättningar för en långsiktig stabilitet så 
att Malmö SymfoniOrkester kan bidra till att vi kan leverera i enlighet med Malmö Live Konserthus 
uppdrag förankrad i Malmö stad och Region Skåne. 

I orkesterchefens ansvar ingår såväl strategiska och som operativa arbetsuppgifter inom 
områden så som: 

• Rekrytering av musiker 
• Planering, koordinering och bemanning på kort och lång sikt 
• Arbetsledning, kvalitetsarbete, kompetensutveckling och strategiskt utvecklingsarbete 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal och rehabilitering 
• Budgetansvar 
• Att representera arbetsgivaren 

Orkesterchefen ingår i Malmö Live Konserthus AB:s ledningsgrupp och rapporterar till 
Verkställande direktör. 

Kvalifikationer 

För att lyckas i detta uppdrag tror vi att du måste vara genuint intresserad av människor och 
musik. Du har förståelse för individer som skall prestera på högsta konstnärliga nivå och som 
ständigt lever i en process som skall leda till kollektiva topprestationer. 

Din kommunikativa förmåga i kombination med lyhördhet och förståelse för kreativa processer 
kommer att vara avgörande för hur du lyckas i denna roll. Som ledare är du coachande och 
samtidigt tydlig med vad som skall uppnås. Vidare måste du vara en god organisatör med 
förmåga att på ett konstruktivt och effektivt sätt informera, kommunicera och utveckla ett 
kvalitetsarbete som säkerställer god arbetsmiljö och proaktivt arbetssätt i stödet runt orkestern. 

Då detta uppdrag spänner mellan långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete till en synnerligen 
detaljrik planering och individnära arbete ställs höga krav på din flexibilitet, förmåga att se 
helheten och detaljerna samt att du som person är prestigelös, uthållig och trygg i dig själv. Du 
har en för uppdraget relevant akademisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Har du 
genomgått musikutbildning och ledarskapsutbildningar är det meriterande. Vi förväntar oss att 
du har erfarenhet av en ledande befattning samt har vana att hantera budget, uppföljning, 
planering, personalfrågor, fackliga relationer och arbetsmiljöfrågor. Du har goda språkkunskaper i 
tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språk är positivt men ej krav. 

Anställning 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är 
Malmö. 

Kontaktuppgifter och ansökan 

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive AB. För mer information 
om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren, tfn 0707-12 72 22. Då urval sker 
löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 2022-09-05. Ansökan till tjänsten sker via 
Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se      

Välkommen med din ansökan!       

ENGLISH  

http://www.finnvedenexecutive.se/


Your assignment 

In your role as MSO Orchestra Manager you will have fully delegated responsibilities for leading 
and developing one of the four leading symphony orchestras in Sweden. Your task as Orchestra 
Manager is based on the coordination of management activities together with your colleagues to 
create optimal conditions so that our orchestra will be able to deliver at the highest artistic level 
and according to the mission of Malmö Live. You will have well-defined staff responsibilities for 
the orchestra, including responsibility for recruitments/auditions. 

As a leader, you should be able to contribute to strengthening the organization of our artistic 
staff. You must be able to lead and distribute work tasks within your department and develop a 
sense of employeeship both on and off the podium. In your role as Orchestra Manager, you are 
expected to ensure optimal staffing conditions for the orchestra, and that the orchestra will be 
able to perform as a well-functioning collective body. Based on your leadership skills, our 
ambition is to ensure solid and well-organized support, so that each individual member will be 
able to perform according to their full potential. In all, this assignment is all about creating the 
right conditions for long-term stability so that the MSO will be able to deliver according to the 
mission of the Malmö Live Konserthus AB as provided by the City of Malmö and Region Skåne. 

Your responsibilities include both strategic and operative tasks, such as: 

• Recruitment of musicians 
• Planning, coordinating and staffing tasks in the short term and long term perspective 
• Work management, quality management, competence development and strategic 

development work 
• Systematic work environment management, staff appraisals and rehabilitation processes 
• Budget management 
• Acting as representative of the employer 

The Orchestra Manager is part of the Malmö Live Konserthus AB management team and will be 
reporting to the CEO. 

Your profile 

To become successful in your role, we believe you have a profound interest in people and music. 
You fully understand the challenges faced by individuals, who must be able to perform at the 
highest artistic level, and who are constantly involved in artistic processes expected to result in 
collective top performances. 

Your communicative ability combined with your responsiveness and understanding of creative 
processes will be decisive for how you will succeed in this role. You are a coaching leader while 
also being able to clearly explain the goals ahead. You must be well-structured and able to 
constructively and effectively inform about, communicate and develop quality management 
processes in order to ensure a good working environment and proactive working methods 
offering full support to the orchestra. 

As the assignment covers long-term strategic development work as well as extremely detailed 
planning on an individual basis, there are high demands on your flexibility, ability to see “the big 
picture” as well as your attention to details. As a person you are persevering, self-confident and 
not prestige-minded. You have a degree relevant to the position and/or equivalent professional 
experience. Any additional music training and/or leadership training will be considered as a plus. 
We expect you to have previous experience from a leading position, involving budget 
management, follow-ups, strategic planning, staff issues, union relations/contacts and work 
environment issues. You are good at speaking and writing in Swedish and English. Additional 
language skills are a plus but not a requirement. 



Employment 

The position is permanent and full-time. Date of employment as per agreement. Location: Malmö. 

Contact and application 

In this recruitment we cooperate with Finnveden Executive AB. For more information about the 
position, please contact Senior Recruitment Consultant Anne Palmgren on +46 /0/707 12 72 22. 
As there is an ongoing selection of candidates, we would like to have your application as soon as 
possible; however, not later than 5 September 2022. Applications to be submitted via our 
homepage, www.finnvedenexecutive.se. 

Welcome to submit your application! 

 

 

 

Länk till ansökan: https://finnvedenexecutive.se/jobs/1593-orkesterchef-orchestra-manager/ 

http://www.finnvedenexecutive.se/
https://finnvedenexecutive.se/jobs/1593-orkesterchef-orchestra-manager/

