KOMMUNALFÖRBUNDET NORRLANDS NÄTVERK
FÖR MUSIKTEATER OCH DANS SÖKER

KOORDINATOR

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund bildat av landstingen
i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
Ändamålet med förbundet är;
att medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i Norrland
att administrera till NMD beviljade gemensamma bidrag
att etablera NMD lokalt och regionalt samt utveckla nationella och internationella kontakter
att ansvara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående konstnärliga enheterna.
Vår nuvarande koordinator slutar för annan anställning och därför söker vi en ny koordinator för den gemensamma
verksamheten. Huvuduppgifterna för koordinatorn är att
•

bidra till att utveckla NMD:s uppdrag för ökad tillgänglighet och att öka kunskapen om NMD i norra Sverige,

• bidra till samråd mellan de ingående ensemblerna och utveckling av ensemblernas turnéverksamhet,
• ge styrelse och förbundsfullmäktige underlag för beslut om fördelning och uppföljning av det
årliga statliga turnébidraget,
• ansvara för den gemensamma administrationen av förbundet, fungera som dess handläggare
samt vara sekreterare i styrelse och förbundsfullmäktige samt
• i övrigt verkställa beslut av styrelse och förbundsfullmäktige om utredning, uppföljning och
utvärdering av förbundets verksamhet.
Du bör ha goda kunskaper om svenskt kulturliv och ha ett bra kontaktnät och är som person utåtriktad och van att
offentligt representera verksamheter. Vana att arbeta självständigt krävs. Vi ser gärna att du har lämplig högskoleutbildning.
NMD har sitt säte i Umeå, men annan stationeringsort inom NMD:s område kan övervägas.
Tjänstgöringsgraden är 60 % av heltid med tillsättning på tillvidareförordnande. Provanställning kan bli aktuell.
Möjlighet finns att initiera eller engagera sig i olika projekt med anknytning till verksamheten. Ange löneanspråk i
din ansökan. Tillträde snarast möjligt.
Frågor besvaras av nuvarande koordinator Tomas Wennström, telefon 070-326 76 27 eller styrelsens
ordförande Peter Sedlacek, telefon 070 – 211 43 16.
För mer information, besök hemsidan: nmd-info.se
Sista ansökningsdag är 2019-01-25.
Ansökan skickas till;
Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD),
Box 360, 901 08 Umeå.
Märk kuvertet: Koordinator

