
Aalborg Teater er en landsdelsscene med fire aktive scener med et højt kunstnerisk niveau.  

Primære arbejdsopgaver:

• Fremstilling af scenografi på teatrets værksteder, samt afvikling af forestillinger.
• Opsætning, nedtagning samt vedligehold af sceneteknisk udstyr sammen med de øvrige medarbejdere i sceneafdelingen,  
    som består af 8 personer, herunder 4 scenemestre.

Kvalifikationer:

• Relevant uddannelsesmæssig og/eller håndværksmæssig baggrund og erfaring med sceneteknik, indenfor teater, events,            
    udstillinger eller lignende.
• Bredt materialekendskab og veludviklet ordenssans
• Kørekort og gerne truckcertifikat
• Kendskab til rigning vil være en fordel
• Evne til at arbejde selvstændigt, samt indgå i teatrets produktionsteams på tværs af faggrupper
• Interesse for løbende at udvikle din tekniske kunnen og tilegne dig ny teknologi
• Evne til at arbejde under deadlines i en til tider hektisk hverdag

Aalborg Teater tilbyder:

• Et godt arbejdsmiljø i en åben og dynamisk organisation, hvor du i høj grad kan være med til at påvirke hverdagen.
• En stab af dygtige og engagerede medarbejdere i delvist selvstyrende teams, hvor medansvar, kreativitet, initiativ, 
   engagement, fleksibilitet og humor er nøgleord.
• Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer ugentligt)
• Løn ifølge overenskomst med Teknisk Landsforbund for sceneteknisk personale ved Landsdelsscenerne
• Der må påregnes skiftende arbejdstider, der medfører aften- og weekendarbejde.

Søg jobbet:

Ansøgning sendes som e-mail til ansoegning@aalborgteater.dk

Ansøgningsfrist: 25. maj 2022
Samtaler forventes afholdt 8. og 9. juni 2022

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Produktionsleder Torben Omann Sørensen, tlf.: 30 25 29 13, e-mail: ts@aalborgteater.dk

Læs mere om Aalborg Teater på aalborgteater.dk

OM AALBORG TEATER
Aalborg Teater er Nordjyllands største kulturproducent. Vi producerer 11 egenproduktioner pr. sæson og har desuden 
Danmarks største skuespillerensemble. Vi henvender os primært til det nordjyske publikum, og i løbet af en sæson oplever
80-90.000 publikummer vores forestillinger på teatrets fire scener.

AALBORG TEATER SØGER

SCENETEKNIKER
med tiltrædelse 1. august 2022
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