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Riksteatern Skåne (RTS) arbetar för allas rätt till kultur. Vi samverkar med riksteaterför-

eningar, kommuner, scenkonstproducenter, skolor, barnsjukhus, centrumbildningar m.fl. för 

att främja tillgången till professionell scenkonst i hela regionen. 

Nu söker vi en kreativ och erfaren ledare som med god kunskap om branschen vill ta vid och 

utveckla Riksteatern Skånes arbete. Ett viktigt uppdrag i en komplex organisation och vi vill 

säkra en gedigen överlämning innan nuvarande verksamhetsledare går i pension sommaren 

2021. 

Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober. 

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar, producerar, utvecklar och turnerar 

scenkonst. Visionen är ”scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt”. 

Folkrörelsen har över 40 000 medlemmar, 230 riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar 

och ett 50-tal anslutna organisationer runt om i landet. Riksteatern når genom allt man ar-

rangerar, förmedlar och producerar cirka 1 miljon människor varje år. 

Kärnan i folkrörelsen är de ideellt arbetande medlemmarna, de är Riksteaterns ägare.  

RTS är en regional förening inom folkrörelsen Riksteatern, ett samverkansorgan för Skånes 

lokala riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Vi arbetar för att alla i reg-

ionen ska känna till och ha möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Utbudet ska om-

fatta så många olika målgrupper, uttryck/genrer och orter som möjligt. Verksamheten finan-

sieras av Region Skåne. 

RTS arbetar med tre fokusområden som finns med i all planering oavsett typ av insats: 

• – förutsättningar, utmaningar och möjligheter för lokala 

riksteaterföreningar, anslutna organisationer och andra arrangörer av scenkonst  

•  – alla barns rätt till kultur, tillgängliggöra scenkonst i hela Skåne, bidra 

till målgruppens delaktighet 

•  – stärkt infrastruktur och tillgång till professionell danskonst 

i hela Skåne 

Teamet består av fem fasta tjänster; tre scenkonstkonsulenter med var sitt fokusområde, eko-

nomiansvarig och verksamhetsledare. F.n. har vi även en regional samordnare för projektet 

KulturCrew anställd. KulturCrew är ett samarbete med Musik i Syd och vår gemensamma am-

bition är att permanenta satsningen och inrätta en fast tjänst. 
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Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. I en komplex verksamhet är det upp till verk-

samhetsledaren att underhålla kommunikationen, skapa samhörighet och laganda såväl inåt 

som utåt. Då en avsevärd del av jobbet är relationsbygge och upprätthållning av såväl på-

gående som nya kontakter behöver du vara lyhörd och ha god människokännedom.

Kultursektorn är till stor del finansierad av skattemedel och påverkas av politiska beslut och 

samhällsstrukturer. Därför måste du ha ett lösningsfokuserat, flexibelt och konstruktivt ar-

betssätt. Som administrativt ansvarig krävs det även att du är metodisk och noggrann. 

Du har erfarenhet av liknande uppdrag samt akademisk utbildning inom relevant område el-

ler motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt arbete och vi efterfrågar följande kun-

skaper och erfarenhet:  

• Minst 3 års ledningserfarenhet och/eller chefserfarenhet  

• God erfarenhet och kunskap om Riksteatern och dess vision, samt det fria kulturlivets 

villkor och omständigheter  

• Erfarenhet av ekonomi- och budgetarbete  

• Kunskap om bidragsansökningar  

• Kulturpolitisk kunskap och medvetenhet   

• Värderingsdrivet ledarskap med förmåga att styra utan att begränsa personalens pot-

ential och utveckling  

• Förmåga att hantera en mångfacetterad organisation, prioritera och delegera ansvar  

• Förmåga att arbeta både med korta och långa perspektiv  

• Strategiskt kommunikationsarbete  

• God förståelse av ideella föreningar, deras villkor och förutsättningar  

• Produktionserfarenhet av större arrangemang  

• It-kompetens, goda datorkunskaper inom framförallt office-paketet  

• Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start från och med slutet av maj eller en-

ligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Malmö, Kulturhuset Mazetti.

Anställningen medför en del arbete på kvällar och helger samt en del resor. Du behöver B-

körkort och gärna tillgång till egen bil. Förtroendearbetstid tillämpas. Vi vill ha din ansökan 

med e-post till styrelse.skane@riksteatern.se senast den 4 oktober 2020.  

Lina Ehn Öberg, styrelseordförande 

073 - 695 67 01 

Jonas Arulf, styrelseledamot  

070-623 80 03 
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