Er du engasjert i kultur og inkludering?
Vi søker en erfaren prosjektleder for etablering og utvikling av kulturtilbud på Holmlia.
Arbeidsgiver: Stiftelsen Holmlia Kulturhavn
Stillingstittel: Prosjektleder
Søknadsfrist: 01.09.2022
Ansettelsesform: Engasjement / deltid
Stillingstype: Fleksibel, men i utgangspunktet 40% over ett år med mulighet for forlengelse.
Tiltredelse: Så snart som mulig / etter avtale
Arbeidssted: Oslo
Vil du være med på å påvirke og utvikle kulturlivet på Holmlia?
Vi søker deg som er en samlende, engasjerende og ambisiøs person som kan skape gode
resultat.
Holmlia er i en spennende utvikling. Lokalbiblioteket skal pusses opp, et nytt kjøpesenter er
etablert, og flere frivillige lokallag og foreninger skaper masse engasjement. Holmlia
Kulturhavn er en stiftelse som ønsker å sikre at det lokale kulturlivet får ta del i denne
utviklingen, og at lokalbefolkningen skal kunne oppleve og utøve kultur i sitt nærmiljø.
Vi søker nå etter en nøkkelperson som kan bidra i utviklingen av en kulturarena og
kulturtilbud på Holmlia. Vi ser etter en kreativ, strategisk og initiativrik prosjektleder med et
hjerte for kultur og inkludering. Du har en tydelig stemme, har høy gjennomføringsevne og
store ambisjoner på vegne av kulturlivet. Du har evnen til å sette agendaen og et ønske om
å bringe kulturlivet på Holmlia videre til et høyere nivå i årene som kommer.
En viktig del av jobben vil være å etablere nye strategiske mål og definere konkrete
handlingsplaner i samarbeid med styret. Du vil jobbe med å utvikle og følge opp prosjekter,
videreutvikle Holmlia Kulturhavns posisjon og være i jevnlig kontakt med det frivillige
kulturlivet på Holmlia.
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Arbeidsoppgaver
Prosjektutvikling og oppfølging av ny strategi
Videreutvikle og igangsette nye samarbeid med lokale aktører og i Oslo generelt.
Evaluere og videreutvikle prosjektet
Søknadsarbeid og rapportering i samarbeid med styret.
Representere Holmlia Kulturhavn utad i samarbeid med styret
Arrangementsansvar for enkelte arrangement. Noe arbeid på kveld og i helger kan
forekomme i forbindelse med gjennomføring av prosjekter.
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Kvalifikasjoner
Utdanning fra universitet eller høyskole
Erfaring fra prosjektutvikling og prosjektledelse
Relevant erfaring og kunnskap om kulturbransjen
Erfaring med medvirkningsprosesser og koordineringsarbeid
Erfaring fra mangfold- og inkluderingsarbeid og arbeid med barn og unge
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Kjennskap til politiske prosesser er en fordel
Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller
kulturell bakgrunn. Personlig egenskaper og kunnskap om kulturlivet vil bli vektlagt.
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Personlige egenskaper
Du tar initiativ og inspirerer andre til nyskaping og fellesskap
Du er trygg i møte med andre, samarbeidsorientert og god til å kommunisere
Du er innovativ, ser muligheter og arbeider strategisk for å gjennomføre dem
Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Du er strukturert, målrettet og jobber selvstendig
Du trives både med administrativt arbeid og arrangementsavvikling
Vi tilbyr
Vi kan tilby en fleksibel, inspirerende og utfordrende prosjektlederstilling med meningsfylte
arbeidsoppgaver. Du vil ha stor påvirkningsmulighet i utvikling av et nytt og spennende
prosjekt. Hjemmekontor eller mulighet for kontor på Holmlia, pluss en del møtevirksomhet
lokalt på Holmlia og sentralt i Oslo.
Stillingen er i første omgang en prosjektstilling for et år, men kan bli forlenget dersom de
økonomiske rammene gjør det mulig. Fleksibilitet på stillingsprosent ved behov.
Konkurransedyktig lønn og tiltredelse etter avtale. Prosjektleder rapporterer til styret
Om arbeidsgiveren
Stiftelsen Holmlia Kulturhavn jobber for å etablere en kulturscene på Holmlia og for å bedre
kulturtilbud for barn og unge i bydelen. Vi ønsker oss en kulturarena som er stor nok,
fleksibel nok og hvor det er lav terskel for å oppsøke stedet. Vi har høye tanker om innhold
og kvalitet. Målet er å skape en arena hvor alle føler seg velkomne. Innholdet skal vise
Holmlia-beboernes engasjement, likheter og forskjeller. Vi ønsker også å forsterke
eksisterende aktiviteter i lokalmiljøet samtidig som nye tiltak initieres og utvikles.
Slik søker du
Send CV og søknadsbrev til info@holmliakulturhavn.no innen søknadsfristen.
For spørsmål om stillingen, ta kontakt med styreleder Kaja Bjørntvedt på tlf: 977 30 647.
Se også hjemmeside for oppdatert informasjon om prosessen: www.holmliakulturhavn.no

