
 

 

SKÅNES DANSTEATER SÖKER EN ANSVARIG FÖR VIDEO, STREAMING OCH IT  
 
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 ansvarig för video, streaming och it. 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 video- och streamingansvarig ansvarar du för rörligt innehåll till alla Skånes Dansteaters 
plattformar. Du arbetar med en mängd olika typer av projekt och är delaktig från inledande planering 
till efterproduktion. Du har en konstnärlig vision och arbetar kreativt för Skånes Dansteaters 
varumärke i nära samarbete med VD/konstnärlig ledare.  
 
It-ansvaret innebär att du ansvarar för Skånes Dansteaters it-miljö tillsammans med VD/konstnärlig 
ledare och en extern it-konsult. Tjänsten ingår i kommunikationsavdelningen med två 
marknadskommunikatörer och en projektkoordinator. Du samarbetar med alla övriga avdelningar på 
dansteatern och med externa konstnärliga team. 
 
Exempel på arbetsuppgifter  

• Skapa och utveckla rörligt innehåll med syftet att marknadsföra Skånes Dansteaters 
föreställningar och övrig verksamhet. 

• Detaljplanera dina egna projekt, från första idé till slutleverans. 
• Ljudhantering, t ex lägga på musik eller voice-over, spela in podcast. 
• Producera livestreamade evenemang av olika storlek. 
• Ditt huvudsakliga fokus är rörlig media, vid tillfälle tar du även stillbilder. 
• Ansvara för Skånes Dansteaters it-miljö tillsammans med VD/konstnärlig ledare och en extern 

it-konsult. 
• Ta emot och samordna it-relaterade frågor och beställa relevant service av extern it-konsult. 
• Dokumentation och uppdatering av it-inventarier i samråd med extern it-konsult. 

 



 

 

 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som  

• Har dokumenterad arbetserfarenhet på minst tre år inom tv, radio, film, ljud eller motsvarande 
inom nya medier. Relevant utbildning är meriterande men inget krav. 

• Har dokumenterad erfarenhet av digital videoredigering för olika plattformar. 
• Har dokumenterad erfarenhet av professionella kameror, full HD och 4K. Har arbetat med film 

och foto, både inomhus och utomhus. Har arbetat med förproduktion, planering och belysning. 
Har dokumenterad erfarenhet av ljudinspelningsteknik och ljudproduktion. 

• Har dokumenterad erfarenhet av streaming. 
• Har goda kunskaper i relevant mjukvara för redigering av rörlig media. Ange gärna vilken 

mjukvara i din ansökan. 
• Är kunnig inom och intresserad av it. Goda kunskaper i Microsoft 365 är meriterande. 
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. 

Personliga egenskaper 

Du trivs bäst i en resultatinriktad miljö med snabba beslut. Du är strukturerad, kreativ och bra på att 
jobba självständigt. Du har en god förmåga att arbeta med många olika uppgifter parallellt med 
bibehållen hög kvalitet och lugn.  
Du håller dig uppdaterad inom ditt område, följer de senaste trenderna och nyheterna inom digital 
kommunikation. Du är nyfiken, välkomnande, kommunikativ och har ett intresse för scenkonst.  
 
 
Ansök senast 30 okt 2021 
Tjänsten är en heltid med sex månaders provanställning.   
Tillträde i januari 2022 eller efter överenskommelse. 
  
Skicka din ansökan till ansokan@skanesdansteater.se senast 30 oktober 2021 tillsammans med 
arbetsprover, länkar till video och/eller livesändningar tillsammans med en liten teknisk beskrivning 
om hur du genomförde arbetet.   
 
 
……………………………………………................................................................................... 

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