
 

 

SKÅNES DANSTEATER SÖKER PRODUKTIONSSAMORDNARE 
 
Skånes Dansteater är en institution i rörelse, ett danskompani baserat i Malmö. Vi bidrar till ett hållbart 
samhälle genom att erbjuda en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser i nära dialog med 
konsten, kulturen och människorna i den värld som vi alla delar. Vi påverkar – och påverkas av – 
samtiden. Hela verksamheten präglas av kärleken till dansen. 
 
Skånes Dansteater är Sveriges enda oberoende dansinstitution och verkar internationellt, nationellt och 
lokalt. Vi ägs av Region Skåne Holding AB.  
 
_____________ 
 
Skånes Dansteater söker nu en produktionssamordnare med ansvar för turnésälj. Du kommer att 
arbeta i en inspirerande miljö där vi gemensamt arbetar för att tillgängliggöra den samtida dansen för 
många. Vi tror på att en mångfald av kompetenser och erfarenheter skapar de bästa förutsättningarna 
framåt. 
 
 
Arbetsuppgifter 
Som produktionssamordnare kommer din huvudsakliga uppgift vara att få ut Skånes Dansteaters 
föreställningar på turné. Du blir en viktig person i vårt uppdrag att producera, främja, stärka och 
utveckla dansverksamheten nationellt och i regionen. Du kommer även att arbeta med internationella 
kontakter. 
 

• Turnéplanering från första uppsökande kontakt till utvärdering av en produktion.  
 

• Långsiktigt nätverkande och relationsbyggande arbete. 
 

• Framtagande av förutsättningar för turné i samarbete med konstnärlig ledare, 
produktionsavdelning och teknisk avdelning redan tidigt i processen med upphovspersonerna. 

 
• Administrativa uppgifter kopplade till turné, t ex skapa arrangörsavtal och gästspelsavtal, 

sammanställa biljettunderlag, fakturera. 
 

• Omvärldsbevakning. Hålla koll på lokala och nationella branschdagar, utbudsdagar etc och 
planera säljarbetet därefter. 

 
• Sammanställa behov av marknadsföringsmaterial för turnerande föreställningar. 

 



 

 

• Arbeta efter budgetmål och kvantitativa mål från VD/konstnärlig ledare. 
 

• Marknadsförings- och publikarbete. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har 
• erfarenhet av relationsbyggande säljarbete och nätverkande 
• erfarenhet av planering och budgetarbete 
• förståelse för scenkonstens infrastruktur och för produktionsprocessen 
• behärskar engelska och svenska i både tal och skrift 
Goda kunskaper om den samtida dansen är meriterande. 
Kunskaper i InDesign och Photoshop är meriterande. 
 
Personliga egenskaper  
Du har ett naturligt driv och är bra på att jobba självständigt. Du är social, kreativ och nyfiken.  
Du är stresstålig, kan hantera att sätta dina egna mål och prioritera bland arbetsuppgifterna. Du är 
prestigelös, välkomnande, kommunikativ och har ett stort intresse för scenkonst. 
 
Ansök senast 6 okt 2021 
Tjänsten är en heltid, tillsvidareanställning.  
Tillträde i december 2021 eller efter överenskommelse. 
  
Skicka din ansökan till ansokan@skanesdansteater.se senast 6 oktober 2021. 
 
 
……………………………………………................................................................................... 

 
Frågor om tjänsten: VD Mira Helenius Martinsson, mira.helenius@skanesdansteater.se 
Facklig representant, Scen & Film Avd 33: Sanna Ekström Forsberg 
Sanna.eforsberg@skanesdansteater.se 
 

mailto:ansokan@skanesdansteater.se
mailto:mira.helenius@skanesdansteater.se
mailto:Sanna.eforsberg@skanesdansteater.se

	SKÅNES DANSTEATER SÖKER PRODUKTIONSSAMORDNARE

