Projektledare till Ung Teaterfestival 2020
(Ideellt uppdrag)

Ung Teaterscen söker nu en ung person till uppdraget som Projektledare till Ung Teaterfestival 2020. Projektledaruppdraget är för dig som vill utvecklas inom projektledning, teaterarrangemang och ledarskap.
För fjärde året arrangerar förbundet Ung Teaterscen nu Ung Teaterfestival som är landets största
och årligt återkommande teaterfestival av, med och för barn och unga. Festivalen arrangeras på
olika platser i landet och i år kommer den till Västmanland.
Vi planerar för tre roliga dagar under höstlovet med föreställningar, workshops och aktiviteter.
Målgruppen är i första hand Ung Teaterscens medlemsföreningar, men i mån av plats är andra
teaterintresserade välkomna.
Festivalen brukar börja med en gemensam invigning när alla anlänt. Efter det sätter programmet
igång som tidigare bestått av föreställningar som spelas av medlemsföreningarna, workshops och
andra roliga aktiviteter. Varje kväll brukar det anordnas en kvällsaktivitet. Exempel från tidigare
år är teaterimpro, teatersport eller spelkväll. Ung Teaterfestival arrangeras tillsammans med en
medlemsförening som hjälper till att ordna med lokal och boende för deltagarna.
Som ideell projektledare kommer ansvara för att leda en arbetsgrupp med vilken du ansvarar för
genomförandet av projektet. Du fungerar som navet i projektet och den som följer upp de olika
processerna och ser till att allt blir genomfört. Till din hjälp har du en erfaren festivalgrupp och
personal.
Under uppdraget får du handledning och stöd från vårt kansli med fokus på projektledning,
ledarskap och färdigheter och kunskaper du kan behöva i relation till uppdraget. Vi står även
för alla omkostnader i samband med ditt uppdrag, som försäkring, resor och mat till möten och
festival.

Arbetet inför festivalen har tidigare år präglas av en lustfylld process där festivalgruppen sätter
sin prägel på årets festival. Det finns därför stora möjligheter att utforma projektet utifrån eget
huvud. Intresset för festivalen är stort och deltagarantalet ökar – var med oss och få bra erfarenheter och en bra merit inför framtida jobb!
Exempel på arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leda festivalgruppen
Hjälpa till att skriva projektansökningar
Visst budgetansvar
Att sätta upp och uppfylla målen i
projektet
Att vara länken mellan kansliet och
festivalgruppen
Uppdatera hemsida
Ansvara för marknadsföring av festivalen
Ansvara för att kommunicera ut festivalen på sociala medier (t.ex. Instagram och
Facebook)

Vi vill att din ansökan ska innehålla:
- eventuella tidigare engagemang inom Ung
Teaterscen och/eller andra liknande engagemang
- tidigare erfarenheter
- dina färdigheter
- en motivering på max 1 A4 till varför du
skulle passa för uppdraget. Ge gärna konkreta exempel utifrån beskrivningen ovan. Foto
behöver inte bifogas.

Välkommen med din ansökan!

Din profil:
Erfarenhet av amatörteater
God kommunikativförmåga
God samarbetsförmåga
Förmåga att leda en grupp
Strukturerad och noggrann
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning
Ledarskapserfarenhet
Tidigare budgetansvar
Erfarenhet av teaterprojekt

Ung Teatersc en strävar efter mångfald i
arbetsgrupper.
Omfattning: Kan kombineras med heltidsjobb eller studier
Uppdraget är ideellt och sträcker sig till och
med november 2020.
Sista ansökningsdag: 31 mars
Frågor kan ställas till generalsekreterare
Saga Löved 073-0701807
saga.loved@ungteaterscen.se
Ansökan märker du med: UTF2020 och
skickar till info@ungteaterscen.se

