KOMMUNIKATÖR/
EVENEMANGSANSVARIG
Om dig

Om oss

Är du sugen på att ingå i ett sammanhang där du får ha kontakt med
många engagerade människor? Kan du skapa och bygga upp en stark närvaro på internet och i sociala medier? Skulle du möjligen kunna tänka dig
att vattna blommor någon gång ibland? Vill du vara med att utveckla vår
kommunikation och våra utbildningar samt att bidra till ett sammanhållet
förbund byggt på aktiva medlemsföreningar?

ATR utvecklar amatörteatern i
Sverige och erbjuder ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen. Amatörteaterns
Riksförbund (ATR) är en ideell
organisation med uppgift att
organisera svensk amatörteater
och att stödja den konstnärligt,
administrativt och ekonomiskt.
ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 200
medlemsföreningar där fler än
hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år.

Vi söker dig som har:
•
•
•
•

Utbildning med inriktning på kommunikation/journalistik eller annan
liknande utbildning och erfarenhet.
Goda dator- och webbkunskaper, kunskap om sociala medier samt
digital formgivning.
Bra språkkunskaper samt känsla för att utrycka dig i skrift och bild.
Erfarenhet av ideell verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
•
•
•
•

Utveckla och upprätthålla våra kommunikationskanaler, både internt
och externt.
Till exempel ansvara för vår närvaro i sociala medier samt sköta vår
hemsida och utveckla vår medlemstidning, Teaterforum.
Framställa grafiskt material, medlems- och kursinformation.
Utarbeta och anordna utbildningar, kurser och evenemang.

Ansökan
Skicka ansökan senast 30 april
med e-post till anders@atr.nu
eller med vanlig post till
Att. Anders Stark,
Amatörteaterns Riksförbund,
Box 1194, 721 29 Västerås

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Västerås.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Tillträde från 1 september eller
enligt överenskommelse. Anställningsgraden mellan 70 och 100%.
Frågor?
Eventuella frågor besvaras av ATRs ordförande Thomas Dahlberg,
thomas@atr.nu, tfn 021-470 41 62 eller förlagschef Mats Wenlöf,
mats@atr.nu, tfn 021-470 41 61

På www.atr.nu hittar du mer
information om ATR

