ABF Stockholm söker verksamhetsutvecklare inom film
ABF Stockholm planerar för att totalrenovera ett av källarplanen i det centralt belägna, välkända och
tillgängliga ABF-huset och där skapa kreativa och konstnärliga verksamheter för utövare, anordnare
och publik, bland annat en biosalong för nyskapande visningsmöjligheter. Samtidigt överses
möjligheten att genom en teknisk upprustning åter ge ABF-husets största samlingssal, Z-salen,
biografstandard.
Därför söker nu ABF Stockholm en projektanställd verksamhetsutvecklare. Du ska genomföra en
förstudie kring hur ABF Stockholm utifrån dess värdegrund och verksamhet kan skapa och finansiellt
säkerställa en långsiktig drift av dessa nya lokaler.
Du ingår under projektet i folkbildningsenheten för scenkonst, film och musik. Inom enheten jobbar
idag fem personer med att skapa ett bredare intresse för konst och kultur och öka delaktigheten i
kulturlivet. I verksamheten finns idag en stor mängd samarbeten med det fria kulturlivet.
Din roll blir att ansvara för framtagandet och färdigställandet av en rapport som innehåller
• inventering och utvärdering av ABF Stockholms nuvarande samarbeten och verksamheter
inom film- och scenområdet
• undersökning av Stockholms film- och kulturlivs behov och efterfrågan
• hur lokalerna utnyttjas på bästa sätt
• förslag på långsiktig finansiering
samt
• söka finansiellt stöd
• skapa nya samarbeten och kontaktytor för ABF Stockholm
Du har
•
•
•
•
•

erfarenhet av att arbeta med finansiering av kulturella verksamheter på lång och kort sikt
arbetslivserfarenhet från filmvisande verksamheter, gärna filmfestivaler
ett utbrett nätverk inom, och insyn i Stockholms film- och kulturliv
en god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och vana att effektivt och stukturerat
presentera insamlat material i rapportform
ett normkritiskt tänkande och delar arbetarrörelsens värderingar

Meriterande
• Erfarenhet av att integrera olika konstnärliga uttryck
• Teknisk kompetens kring biograf-, film- och scenverksamhet
• Erfarenhet av folkbildning och pedagogik
• Erfarenhet kring juridik och avtalsskrivning

Anställningsform och tillträde
Projektanställning 2 månader 100 % eller 4 månader 50 %, reglerad arbetstid. Lön enligt
kollektivavtal. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten kan ges av Charlotta Nordblom Nellgård, enhetschef Scenkonst, film och
musik charlotta.nellgard@abf.se. Facklig representant tanvir.mansur@abf.se.
Skicka din ansökan till jobb.stockholm@abf.se och märk ansökan ”verksamhetsutvecklare inom film”
intervjuer sker löpande men dock senast den 17 mars.

Om ABF Stockholm
ABF Stockholm är en idéburen organisation med folkbildning i olika former som ändamål. Våra verksamhetsgrenar
– Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd
verksamhet för och med stockholmare. ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar
framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916.
ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter drygt 230 miljoner och består av ca 250 tillsvidareanställda
samt många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att tillsammans lära, växa och
förändra.

