Ansvarlig for drift og vedligeholdelse til BETTY NANSEN TEATRET
BETTY NANSEN TEATRET søger en ansvarlig for teatrets driftsopgaver til at forestå og koordinere
teatrets bygningsdrift og vedligeholdelse. Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer om ugen.
Vi søger et engageret menneske, som har lyst til at sikre en stabil drift i et legende hus med høje
ambitioner for teatret som kunstart.

Den driftsansvarlige skal selvstændigt kunne koordinere større vedligeholdelsesprojekter af vores
bygninger, selv foretage mindre reparationer/vedligeholdelsesopgaver, hjælpe med forefaldende opgaver
i tilknytning til teatrets produktioner, og have den daglige kontakt til eksterne håndværkere.
Sammen med ledelsen, udstikker den ansvarlige for driften de driftsmæssige rammer for de enkelte
vedligeholdelsesprojekter og er ansvarlig for at overholde de godkendte budgetter.
Den driftsansvarlige indgår i teatrets produktionsafdeling med reference til produktionslederen.
Produktionsafdelingen består af mestre med hver deres faglighed, som udover at arbejde med
produktioner også hjælper med teatrets samlede drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
Fra ansættelsestidpunktet og ca. 1 år frem skal teatret gennemføre en ombygning af foyerområdet. Den
nye driftsansvarlige bliver sammen med ledelsen den primære drivkraft i denne ombygning.

Primære arbejdsopgaver og ansvarsområder:
•

Planlægning og udførelse af arbejdsprocesser- og opgaver i forhold til drift og vedligehold.

•

Koordinator for drifts- og vedligeholdelsesopgaver med økonomisk ansvar og styring af
godkendte driftsbudgetter.

•

Daglig ansvarlig for ombygninger og renoveringsprojekter (i samarbejde med teatrets

produktionsleder, som har det overordnede ansvar) herunder overholdelse af sikkerheds- og
arbejdsmiljømæssige lovkrav.
•

Deltagelse i den generelle planlægning og overordnet produktionsteknisk sæsonplanlægning.

•

At bidrage ”på gulvet” i produktionsafdelingen, hvor det er nødvendigt for at den daglige drift
glider og primært kan løses med teatrets få og faste tekniske medarbejdere.

Du:
•

Har flerårig dokumenteret erfaring med drifts- og vedligeholdelsesarbejde - gerne på en
kulturinstitution.

•

Har erfaring med projektledelse og økonomistyring.

•

Har en solid faglig teknisk viden om og praktisk erfaring med bygningsdrift – gerne med en
håndværksmæssig baggrund.

•

Har højt fokus på bæredygtighed i driften.

•

Vil medvirke til et godt arbejdsmiljø og sikkerhed for medarbejdere og publikum.

•

Kan byde aktivt ind og samarbejde med teatrets ledelse i den fortsatte udvikling af teatrets drift herunder især nye bæredygtige tiltag.

Vi tilbyder:
•

En plads i et fagligt arbejdsfællesskab med højt til loftet og mod til at gå nye veje.

•
•

Kolleger som brænder både for deres eget fag og for teatret som kunstart.
Mulighed for at forme egen stilling i samarbejde med ledelsen.

•

Smukke bygninger, som er godt vedligeholdt gennem mange år.

Det praktiske:
Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer ugentlige. Efter ombygningsprojektet er færdiggjort vil der
være mulighed for, at arbejdstiden nedsættes til 25 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes
efter TL-overenskomsten.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionsleder Anders Sylvest på
anders@bettynansen.dk eller tlf.: 28 68 40 64

Sådan søger du:
Stillingen søges elektronisk ved at maile til job@bettynanden.dk. Din ansøgning kan betragtes som
modtaget, når du har modtaget et autosvar. Vedlæg kopi af CV, evt. eksamensbeviser og meget gerne
referencer fra tidligere arbejdspladser, som vi må kontakte i forbindelse med ansøgningsprocessen.
Ansøgningsfrist er d. 14. oktober 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 og har brug for, at du
kan tiltræde senest 1. december 2020, men gerne før.

Kort om Betty:
Betty Nansen Teatret er et teater under Det Københavnske Teatersamarbejde med 2 teaterhuse og 3
scener på Frederiksberg.
Teatret har følgende profil:
Nye eksperimenterende fortælleformer og kunstneriske alliancer, nyskreven dramatik og klassikere læst
på nye måder.
Læs mere om Betty på: www.bettynansen.dk

