DEN NORSKE KIRKE
Sør-Innherad kirkelige fellesråd
UTLYSNINGSTEKST
LEVANGER KULTURKIRKE SØKER PRODUSENT I 20-30% PROSJEKTSTILLING.
Levanger kulturkirke er et prosjekt startet i 2013 og driftes av Levanger menighet med målsetting om
å utvikle en kulturkirke på Innherred. Vi arrangerer ca. 45 konserter og arrangementer hvert år i
Levanger kirke. Les mer om prosjektet på levangerkulturkirke.no
Vi er nå tre medarbeidere som jobber deltid med prosjektet. Vi ønsker å utvide administrasjonen
med en produsent i 20-30%. Stillingen er for 1 år i første omgang, men kan blir forlenget.
Oppgavene til produsent vil i hovedsak være å følge opp planlagte arrangement, og løpende praktiskadministrativt arbeid i tilknytning til konsertene.
•
•
•
•
•
•
•
•

Følge opp planlagte arrangementer
Koordinere planer mot andre aktiviteter
Annonsering og markedsføring
Publisering på nettside og sosiale medier
Koordinere frivillige og praktiske gjøremål
Kontrakter
Følge opp artister
Rapportskriving og evaluering

Vi er en liten stab og så det er nødvendig med fleksibilitet når det gjelder oppgaver. Produsent vil
også være med på planlegging videre tiltak sammen med prosjektleder. Kvelds- og helgearbeid må
påregnes.
Hvis søker har gode kvalifikasjoner til å utarbeide plakater, annonser, programfoldere og grafisk kan
stillingen utvides til 30%. Reklamemateriell utarbeides pr. dags dato av eksternt reklamebyrå.
Kvalifikasjoner:
Vi søker en medarbeider som kan samarbeide og jobbe selvstendig, har gode kommunikasjonsevner
(skriftlig og muntlig norsk og engelsk), er ryddig og strukturert.
Det er en fordel med erfaring fra produksjonsarbeid (som konsertplanlegging og -arrangering), samt
musikkutdanning og kjennskap til det profesjonelle musikklivet.
Søker må være medlem av Den norske kirke.
Generelt:
Stillingen kan honoreres gjennom eget firma eller lønnes gjennom Sør-Innherad kirkelige fellesråd
som da vil stå med arbeidsgiveransvaret. Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og regler og
Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjons (KA) tariffavtaler, og pensjonsordninger i KLP.
Tiltredelse snarest fra 1.1.2018 /etter avtale.
Søknad med CV sendes per e-post til erling.neergard@sikirken.no innen 15.12.2017.
Ved spørsmål om stillingen, kontakt Erling Neergård, prosjektleder og kantor i Levanger kirke, på epost eller telefon 98 24 53 15.

