Malmö Live Konserthus AB söker

Kommunikatör
med inriktning Malmö SymfoniOrkester
Malmö Live har en av världens främsta konsertsalar för symfonisk musik och en av norra
Europas mest framstående symfoniorkestrar. Nu söker vi en driven kommunikatör med
djup musikalisk kompetens inom klassisk musik, och som brinner för att sprida
konstarten till fler! Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med kommunikation
och varumärkesutveckling kring Malmö Live Konserthus hela utbud, och där du själv
har särskilt fokus på symfoniorkestern och den symfoniska delen av utbudet.
Vi söker dig med minst 3-5 års arbetslivserfarenhet som kommunikatör inom kultur- och scenkonstområdet. I grunden har du högskole-/universitetsexamen i kommunikation, marknadsföring,
journalistik och/eller musik.
Att genomföra kommunikations- och marknadsaktiviteter är vardagsmat för dig – du planerar och
driver från ax till limpa. Du är proaktiv och nyfiken, rutinerad som presskontakt samt är en
skicklig, snabb och mångsidig skribent. Vidare hanterar och publicerar du dig obehindrat i olika
digitala kanaler, tar fram nyhetsbrev och projektleder produktion av konsertprogram och andra
trycksaker. Erfarenhet av foto och film är särskilt meriterande.
Vi värdesätter att du är ansvarsfull, lyhörd och flexibel. Du arbetar bra såväl självständigt som i
grupp och har lätt för att samarbeta även i stressade situationer. Vi förutsätter att du
kommunicerar väl i både tal och skrift på svenska och engelska, men gärna även på fler språk.
Du har gedigna kunskaper i alla relevanta datorprogram och verktyg, och det är ett plus om
du har körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Sista dag för ansökan är 13 augusti.
Välkommen med din ansökan till: eva.claeson@malmolive.se
Frågor om innehåll/arbetsuppgifter:
Anna-Maria Havskogen, kommunikationschef,
tel 0705-69 70 12, anna-maria.havskogen@malmolive.se
Fackliga frågor:
Mats Johansson, Unionen,
tel 0709-37 69 99, mats.johansson@malmolive.se

Malmö Live med Malmö Live Konserthus är mötesplatsen för musik, kultur och nöjesliv i Malmö. Konserthuset invigdes
i augusti 2015 och drivs av Malmö Live Konserthus AB, ett helägt dotterbolag till Malmö stad. Bolaget profilerar
konserthuset och Malmö som musikstad genom att utveckla och komplettera musiklivet både i staden och i regionen.
Verksamheten omfattar Malmö SymfoniOrkester, arrangemang och konsert, mötesplats samt kulturpolitiskt program.
Malmö Live Konserthus omsätter ca 170 miljoner kronor per år och ha ca 140 anställda. Med ett nittiotal musiker från
olika delar av världen, tillsammans med en utvecklad konsert- och kulturverksamhet är Malmö Live Konserthus en plats
att mötas gränsöverskridande genom musiken.
Malmö Live Konserthus AB strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen
och välkomnar sökande som kan bidra till det.

