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Utlysning av tjänst  
 
 
Konstnärsföreståndare vid Skandinaviska 
Föreningens Konstnärshus i Rom   Då den nuvarande konstnärsföreståndarens kontrakt utlöper i september nästa år 2012 söker vi en ny Föreståndare.    Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom (SFK) är en nordisk kulturinstitution som med stöd från Nordiska Ministerrådet driver ett modernt ”artist-in-residence” program i Rom för nordiska skapande konstnärer. Ytterligare information om SFK finner Du på föreningens hemsida www.skandinaviskforening.org.  Är Du intresserad av att taga ansvaret för att vidareutveckla residensprogrammet och tillhörande kulturprogram ?  



Uppgifter: Konstnärsföreståndaren ansvarar för den övergripande ledningen av Konstnärshusets residensprogram, samlingar och kulturprogram    Det innebär framförallt att Du  -organiserar och administrerar de stipendierade konstnärernas uppehåll i huset - bedriver en fackmässig dialog med konstnärerna -ansvarar för den dagliga administrationen och underhållet av Konstnärshuset och de historiska samlingarna.  -främjar konstnärernas nätverk och kontakter i Rom /Italien,   -arrangerar kulturprogram på Konstnärshuset (och ibland andra ställen) för att främja kännedomen om konstnärernas verk och nordisk kultur -föreslår och utarbetar ansökningar om extern finansiering av Konstnärshusets kulturprogram och annan verksamhet  - bistår styrelsen och administrerar kontakterna med Föreningens medlemmar  Du ansvarar för den dagliga administrationen (exkl bokföringen som görs externt). Ansvaret innebär bl a att se till att konstnärshuset underhålls och kontakter med husets ägare och förvaltare. Vården av biblioteket och de historiska samlingarna inkl konstföremålen är en viktig arbetsuppgift. Föreståndaren har hittills biståtts av en Praktikant i detta administrativa arbete  Du ansvarar för de administrativa kontakterna och bistår styrelsen i de övriga kontakterna med de nordiska konstnärsorganisationerna, de nordiska ambassaderna i Rom och Nordiska Ministerrådets sekreteriat . 



 Du ansvarar för Styrelsens särskilda kommitté för att välja stipendiater.  
Kontraktstid:  3 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år  
Tillträdesdatum : September 2012  
Kvalifikationer:   - skapande konstnär från ett nordiskt land med relevant konstfacklig bakgrund inom bildkonst, litteratur, film, musik, teater eller andra konstnärliga områden - erfarenhet av administration, organisation och ledarskap - IT-kunskaper - erfarenhet av ledning/utveckling av konstnärliga projekt -  kunskap om nordiskt konst- och kulturliv - kunskap i minst ett nordiskt språk och engelska . Kunskaper i det italienska språket förutsätts - erfarenheter av extern kommunikation och mediakontakter är meriterande - kunskaper om det italienska samhället och i synnerhet kultursektorn är meriterande   
Lön och andra förmåner: 1750 euro/månad (netto dvs efter skatt samt efter sjuk- och pensionsförsäkring enligt italiensk lagstiftning är betald) ; fri bostad , egen ingång, möblerad, ca 30 kvm(kök, bad och ett rum med alla 



utgifter betalda; fri bärbar dator, mobiltelefon samt carsharingabonnemang  Ansökan med CV på antingen svenska, danska, norska eller engelska skickas  senast den 25 november 2011 per e-post till andersbjurner@hotmail.com  med kopia till director@skandinaviskforening.org. Du är välkommen att ringa till styrelsens ordförande Anders Bjurner (mobil +46 704 685844) och Husets nuvarande Konstnärsföreståndare Mette Perregaard (mobil +39334 5050283 eller kontoret+39066875705) om Du har frågor kring tjänsten och SFK.   -   
   


