PRESSEMEDARBEJDER
TIL DANMARKS NORDLIGSTE TEATER
VENDSYSSEL TEATER SØGER NY KOLLEGA...ER DET DIG?

Til en nyoprettet stillig som pressemedarbejder søger vi en person med en skarp pen, masser af energi og teaterlyst.
Som pressemedarbejder kommer du til at beskæftige dig med alt fra pressemeddelelser til kommunikationsstrategi.
Du bliver en del af vores kunstneriske team, der består af vores eventkoordinator, dramaturg, produktionsdesigner/
grafiker, børneteaterkoordinator, og kommunikations- og pr-ansvarlige (der snart skal på barsel). Der er ikke tale om et
barselsvikariat men om en tidsbegrænset stilling – foreløbigt i et år, men med mulighed for forlængelse.

PRESSE
Du refererer til teatrets direktør, og til dine arbejdsopgaver hører:

• Overordnet ansvar for pressearbejde
• Udarbejdelse af pressemeddelelser
og andet pressemateriale
• Presse- og mediepleje
• Generering af nyheder generelt
til redaktionel anvendelse
• Kontakt til pressen
• Indkaldelse til pressemøder
• Vært for presse, Reumertjury etc.

• Anmelderhåndtering
(invitationer, koordinering og kommunikation)
• Tekster til sæsonkatalog, programmer m.m.
• Udformning af nyhedsbreve
og andre redaktionelle opgaver
• Deltagelse i relevante netværk
• Medadministrator på SOME
• Intern kommunikation

Der er tale om en fuldtidsstilling på Danmarks nordligste teater. Vendsyssel Teater er et såkaldt regionalt kraftcenter
– et §5-teater med særlige opgaver. Vi er ca. 20 ansatte, og vi opsætter hver sæson 3-5 egenproduktioner og har
særlig fokus på nyskreven dansk dramatik. Vi tager gerne udgangspunkt i Vendsyssel og producerer også klassikere.
Desuden arbejder vi meget med samarbejde på tværs af teatre og institutioner, ligesom vi har fokus på talentarbejde.
Vi forventer, at du:
• har erfaring med arbejde inden for kunst og kultur
• har en god pen og kan skrive en pressemeddelelse
• har erfaring med pressearbejde
• er en holdspiller
• kan føre et projekt til ende
• har en relevant uddannelse indenfor kommunikation/journalistik
• har lyst til at opholde dig i Vendsyssel
• er parat til også at arbejde om aftenen ind imellem

Vi tilbyder:
• et job i et af Danmarks mest moderne teatre
• et job i et teater, der får meget opmærksomhed
• en flok gode og dedikerede kolleger
• mange forskellige opgaver og udfordringer
• løn efter kvalifikationer
• fleksible arbejdstider

Vi glæder os til at byde vores nye pressemedarbejder velkommen i teatret. Send din ansøgning med cv til Sylle Hyttel,
sylle@vendsyssel-teater.dk mrk. ”pressemedarbejder” senest torsdag den 15/4 2021 kl. 12.00. Vi satser på ansættelse hurtigst muligt.
Du er velkommen til at kontakte teaterdirektør Lars Sennels (22 42 73 00) og få yderligere oplysninger.

Vi glæder os til at høre fra dig og læse din ansøgning!
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