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SVENSK LIVE - UNGA ARRANGÖRSNÄTVERKET: VERKSAMHETSUTVECKLARE 

Nu söker vi dig som brinner för livemusik, vill utveckla och stötta framtidens arrangörer, 
gillar att vara på resande fot och älskar medlemsutveckling! 

DIN ROLL 

Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att utveckla, driva, rapportera och styra föreningens 
arbete tillsammans med kanslichef.


• Du har ett tydligt uppdrag och mål satta av föreningens årsmöte och ideella styrelse men även 
stor kreativ frihet. Det är ditt ansvar att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra 
föreningens löpande verksamhet. 


• Du ansvarar för samarbeten och utveckling, planering och genomförande  av projekt och 
representerar föreningen i officiella sammanhang samt ansvarar för föreningens 
kommunikationsarbete. 


• Du har huvudsakligt ansvar för kontakt, utveckling och rekrytering av gamla och nya 
medlemmar i organisationen. 


• Du är underställd och rapporterar till kanslichef.


VEM ÄR DU? 

• Du brinner för att arbeta med kulturarrangemang på gräsrotsnivå.

• Du har gärna erfarenhet av att jobba med livemusik, ungdomar och unga vuxna.

• Du är engagerad, drivande och social. Det är av stor vikt att du är utåtriktad, självgående, 

kommunikativ och relationsskapande. Samtidigt är du strukturerad och gillar att ha ett 
helhetsansvar för alla delar i ett större projekt.


• Du är ansvarsfull, lösningsorienterad och har stor kreativ och pedagogisk förmåga.

• Du känner dig bekväm att arbeta med projektadministration, budget och rapportering enligt 

givna ramar.

• Du trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att organisera, strukturera, prioritera och 

genomföra.

• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är bekväm med att arbeta med 

ordbehandling, kalkylark, webbpublicering, bildbehandling, och sociala medier.

• Du värdesätter mångfald och jämställdhet i kulturlivet och vill vara med att forma 

förutsättningarna för framtidens kulturliv. 

KVALIFIKATIONER 

Stor vikt läggs vid personliga erfarenheter och lämplighet. Följande erfarenheter är meriterande:


• Dokumenterad erfarenhet av arbete med kulturarrangemang

• Dokumenterad erfarenhet av projektledning i större projekt samt projektadministration. 

• Eftergymnasial utbildning/akademiska studier med inriktning projektledning, kulturanalys, 

entreprenörskap eller annan relevant inriktning.

• Dokumenterad erfarenhet av arbete med unga och unga vuxna, utåtriktat 

kommunikationsarbete, erfarenhet av kulturpolitiskt och opinionsbildande arbete samt arbete i 
ideell sektor.


• Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser 
därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
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ANSÖKAN 
 
Tillträde: 	 	 2021-09-01 eller efter överenskommelse

Anställningsvillkor: 	 Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning, omfattning 100%. 	 	
	 	 	 Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Unionen.  
Placeringsort: 		 Uppdraget innebär mycket resande för att möta arrangörer över hela 	 	
	 	 	 Sverige och rikstäckande/nordiska samarbeten. Du har möjlighet att utgå 	
	 	 	 från våra kontor i Malmö eller Stockholm. 
Arbetstid: 	 	 Kvällsarbete ingår och visst helgarbete förekommer.

Ansök senast:  	 2021-06-11, ansökningar skickas till jobb@svensklive.se  och hanteras 	 	
	 	 	 löpande.


KONTAKT 

För mer information om tjänsten och Unga arrangörsnätverket är du välkommen att kontakta:


Nils Andrén	 	 	 	 Måns Katsler

ordförande	 	 	 	 kanslichef

nils.andren@svensklive.se 	 	 mans@svensklive.se 

0768 - 13 70 58	 	 	 0705 - 66 16 32


_______________________________________________________________________________________


OM UNGA ARRANGÖRSNÄTVERKET 

Unga arrangörsnätverket är den del av Svensk Live som organiserar, utvecklar och förädlar 
framtidens arrangörer. Vi samlar arrangörer av livemusik från hela Sverige  och arbetar för att 
förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik! 
 
Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt religiöst och partipolitiskt obunden organisation som 
verkar för ungas politiska inflytande i kulturlivet och för att stärka kompetens hos våra 
arrangerande medlemmar. Våra medlemmar är föreningsdrivna, unga  gräsrotsarrangörer.  
Tillsammans  med våra medlemmar driver vi bland annat frågor för en jämställd, inkluderande och 
hållbar live-bransch och samverkar med ett flertal aktörer runt om Sverige och Europa kring frågor 
som rör gräsrotskultur och arrangörskap.


Mer information om oss och vår verksamhet finns på www.svensklive.se 
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