
Verksamhetsansvarig för nystartad Kulturförening. 
 
Är du en skicklig marknadsförare, säljare och ekonom med stort 
kulturintresse? Är du kreativ och drivande? 
 
 
KulturDirekt Stockholm är en nybildad ekonomisk förening vars medlemmar består av alla slags fria 
kulturutövare i länet. Dess syfte är att stödja den enskilde aktörens arbete bl a genom att via en 
gemensam webb-plattform underlätta reklam och marknadsföring, skapa ekonomiskt fördelaktiga avtal 
m fl åtgärder samt även erbjuda biljetthanteringssystem när så önskas. Arbetet syftar även till att 
stärka kulturens status och underlätta kontakten mellan kultur och näringsliv. KulturDirekt stöds initialt 
av Stockholms Stads Kulturförvaltning. 
 
Vi söker nu verksamhetsansvarig för denna nya verksamhet inom kultursektorn: 
 
Du kommer att direkt under styrelsen organsiera och ansvara för arbetet. Att skapa, utveckla samt 
hitta nya vägar och nya intressenter för medlemmarnas marknadsföring, annonsför-säljning och 
sponsring/fundraising kommer att bli några av dina viktigaste uppgifter liksom skapandet av 
fördelaktiga ram- och samarbetsavtal.  
 
Att värva nya medlemmar inom det fria kulturlivet samt vårda, utveckla och vara lyhörd gentemot 
befintliga är en annan viktig uppgift. Dessutom kommer du att fungera som arbetsledare för övrig 
personal (webbansvarig och informatör). 
 
Vi vill att du skall ha dokumenterad utbildning och erfarenhet inom ekonomi, marknadsföring och 
försäljning. Ditt genuina intresse för kultur och kulturfrågor är ett måste liksom din förmåga att hantera 
människor både från kultursfären och från näringslivet. Vi ser helst att du har åtminstone ett par års 
erfarenhet av personalledning och att du är en ansvarsfull och lojal person.  
 
 
Varaktighet/arbetstid: Dag, heltid, tillsvidareanställning. 
Tillträde: Snarast. 
Lön: Enligt överenskommelse. 
 
Ansökan: din ansökan vill vi ha via internet (se nedan) senast den 31 december 2008. Förutom ditt 
CV skall den innehålla ett personligt hållet brev där ditt intresse för tjänsten motiveras samt tidigaste 
tillträdesdag anges. Ansökan skickas till: info@kulturdirekt.se 
 
Kontaktpersoner: 
Birgitta Hultgren, birgh@kth.se 08-6447307 eller 0708-604366 
Björn Lönner, bjorn@playhouseteater.se 070-3700336 
Sara Öhman sara@friateatern.se  08-7276802 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


