Opslag til netværkskoordinator
Generator i Ringkøbing er en smeltedigel for en mangfoldighed af musikgenrer i Vestjylland. Musikken er
drivkraften, udtrykt ved ægte kærlighed til live musik, som er baseret på et samarbejde med musikaktører
både lokalt og regionalt. Samtidig er Generator kendt for, at de lokale musikere i vores øvelokaler kan få
lejlighed til at samle deres bands og udfordre deres musikalske talenter.
Gennem en bevilling fra Statens Kunstfond har vi fået mulighed for at etablere et projekt over de næste 2
år, hvor Generator bliver den drivende kraft som netværksspillested. Netværket består af 8 andre
kulturaktører i Ringkøbing-Skjern Kommune som samarbejdspartnere. Vi søger nu en netværkskoordinator,
der sammen med vores daglige leder og det fælles musikudvalg i netværket, skal sætte yderligere skub i det
lokale musikliv og Vestjylland i det hel taget.
Netværket af samarbejdspartnere arbejder ud fra en fælles overordnet vision om at udvikle og løfte det
kunstneriske niveau og understøtte et alsidigt og bredt forankret musikliv, hvor såvel den helt unge som
den garvede musiker/kunstner kan mødes, øve, jamme, komponere og udvikle nye koncertformater. Samt
at et bredt publikum møder det nye kendte navn, den helt alternative og overraskende musikalske
oplevelse og selvfølgelig det større velkendte navn.
Som netværkskoordinator er din primære rolle at være bindeled mellem Generator og vores
samarbejdspartnere i projektet, der alle yder en stor indsats i det lokale kultur- og musikliv. Du kommer til
at facilitere og være med til at opbygge netværket og får dermed kontakt til rigtig mange frivillige, som
spiller en stor rolle i det lokale kulturliv. Du vil være i front i udviklingen af de initiativer og arrangementer,
der skal sættes i værk i projektet. Det bliver din opgave at sørge for, at netværket gennem en fælles indsats
er med til at styrke det kulturelle og musikalske liv lokalt og regionalt, så vi også bliver endnu mere synlige
på landkortet. Du skal være indstillet på, at jobbet indebærer, at du skal arbejde på skæve tidspunkter, om
aftenen og i weekender.
Som medarbejder på Generator vil du, sammen med den daglige leder, også skulle medvirke i den daglige
administrative drift af spillestedet, samt være med til at videreudvikle den fremdrift, der præger
organisationen.
Vi forventer:
-

At du har en musikalsk baggrund og kender til musikbranchen og har relationer til musiklivet.
At du har erfaring med udvikling og gennemførelse af arrangementer, events og netværk.
At du har den grundlæggende indstilling, at det meste kan lade sig gøre med kreativitet, gå-på-mod
og et godt humør.
At du er struktureret i dit arbejde med evnen til at have mange bolde i luften.
Gode samarbejdsevner, lyttende og udadvendt.
Positiv og proaktiv i din kommunikation med vores samarbejdspartnere, bestyrelse, frivillige og
sponsorer.
At du kan starte i jobbet senest 1. april.

Vi tilbyder:
-

Et tæt samarbejde i en dynamisk organisation med mange aktiviteter.
En meget bred kontaktflade til mange mennesker.
Et job, hvor du selv kan være med til at præge dine jobfunktioner og hvor der for den rette ansøger
kan være basis for at fortsætte på Generator, udover projektperioden.
En heltidsstilling og løn efter aftale.

Er du blevet interesseret i at høre nærmere om Generator og Netværket og måske komme på besøg, kan
du kontakte vores daglige leder, Anton Bjerg på 2343 6655.
Ansøgning sendes til info@spillestedet-generator.dk senest onsdag 17. februar. Ansættelsessamtaler
afholdes mandag 22. februar fra kl. 13.

