Spændende vikariat i AKKCs
kulturafdeling
Så er der glædeligt nyt i vores kulturafdeling - Kristine skal på barsel, og derfor er der brug for en
barselsvikar, så Stine ikke sidder alene med alle de mange opgaver. Vi søger derfor en barselsvikar
til et 9-måneders vikariat i kulturafdelingen med start 19. marts 2018.

Vi er …

... AKKCs kulturafdeling, som planlægger og koordinerer de musik- og teaterforestillinger, der
præsenteres af AKKC. Vi arbejder tæt sammen med de andre afdelinger i huset, især billetkontoret,
PR/marketingfolkene og vores sceneteknikere, som afvikler kulturarrangementerne. Derudover har vi
tætte relationer til Restaurant Papegøjehaven og de omkringliggende hoteller.
Med op mod 100 musik- og teaterforestillinger om året er AKKC en af landets største kulturudbydere, så der er mange aftaler, der skal på plads og deadlines, der skal mødes. Vores repertoire
spænder bredt fra musicals, koncerter, comedy og skuespil til opera, ballet, shows og meget mere
fra både ind- og udland.

Vi søger ...

… en frisk og udadvendt type med godt humør, der forstår at give såvel kolleger som samarbejdspartnere, gæster og kunder en god service, selvom du har mange bolde i luften. Er du stærk til at
koordinere, har en høj grad af IT-kendskab og kan kommunikere i skrift og tale på engelsk og gerne
også på tysk? Og er du skarp i dansk retskrivning og mestrer kommunikation og korrekturlæsning?
Så send os nogle linier om dig selv og hvad du kan tilbyde. Har du erfaring fra branchen, er det fint,
men det er ikke et krav.
Du skal være opmærksom på, at vi afvikler mange kulturelle arrangementer, så der vil være aften- og
weekendarbejde.

Vi tilbyder …

… en travl og spændende arbejdsplads, hvor vi godt kan li’ et grin eller tre, interesserer os for hinanden
og respekterer hinanden uanset hvilken funktion, vi har. Alle led i kæden er vigtige. Er det gode værdier
for dig, så vil du nyde det sammen med en ligefrem og uformel omgangstone.
Løn efter gældende overenskomst mellem KL og HK.

Ansøgning ...

… sendes til stilling@akkc.dk senest 31. januar 2018.
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere informationer, kan du kontakte
Anne-Stine Lyng, tlf. 9935 5502/stine@akkc.dk.
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