Dansehallerne søger ny kommunikationskoordinator.
Dansehallerne søger ny kommunikationsmedarbejder, som vil være med til at udbrede dansen og højne
kunstformens status.
Den person, vi leder efter,
• ved, at dans og koreografi har et utroligt potentiale i forhold til at nå ud til mange flere mennesker i
Danmark.
• ser, at dans og koreografi står rigtig stærkt internationalt, men ser også muligheder for at etablere
flere danske koreografer uden for Danmark.
• er selvstændig og pædagogisk anlagt.
Det er ikke en helt almindelig kommunikationsopgave, du kaster dig ud i. Sammen med Dansehallernes
producenter skal du opbygge et kommunikationssystem, der når bredt ud via en kanalstrategi, hvor vi møder
forskellige publikumsgrupper på forskellige niveauer. Din rolle vil være både koordinerende, skrivende og
redaktionel.
Vi ser gerne, at du har bred erfaring med kommunikation samt viden om dans og koreografi.
Koordinering vil være en central del af arbejdet, hvorfor vi foretrækker en kandidat med stor erfaring på
dette område.
For at kunne hjælpe os med at hæve status for dans og koreografi i Danmark skal du have interesse for, og
samtidig kunne dokumentere dine kompetencer indenfor udvikling af innovative strategier.
For at opnå succes i jobbet kræver det, at du har virkelig gode sprogkundskaber og at du som et minimum
behersker dansk og engelsk skriftligt - flere sprog vil være et plus.
Du bliver en del af vores team med base i København og kommer med på vores spændende rejse for at
hæve status for kunstformen dans i Danmark.
Send et CV, der viser, at det netop er dine erfaringer, vi leder efter. De må gerne være ukonventionelle, men
de skal være veludviklede og af fremragende kvalitet. Skriv også en motiveret ansøgning, der får os til at
forstå, at lige præcis du kan hjælpe os med at nå vores høje mål og visionen om at hæve status for dans og
koreografi som kunstform i Danmark.
Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat senest 1. januar 2021.
Stillingen er fuldtid med 3 måneders prøvetid.
Løn efter kvalifikationer. Lønpakken inkluderer pension.
Ansøgningsprocedure
Ansøgere bedes sende ansøgning og CV til ansoegning@dansehallerne.dk senest d. 16. november 2020.
Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Dansehallerne er et nationalt center for dans og koreografi. Dansehallerne fokuserer på at præsentere og coproducere danske og internationale produktioner for alle aldre. Dansehallerne både bidrager med og distribuerer
viden om dans og koreografi som kunstform. Dansehallerne støtter et bæredygtigt og stærkt dansefelt overalt i
Danmark. Dansehallerne støtter mange danske og internationale produktioner og arbejder for, at de kan optræde
mere og opleves af flere - i regionen, i landet og internationalt. Som et nationalt center, et internationalt
knudepunkt og et lokalt mødested arbejder Dansehallerne for at skabe de bedst mulige betingelser for
kunstnerisk produktion og for publikum.

