Daglig leder til det nye spillested Hotel Cecil.
Bremen Teater overtager den 1. januar 2018 de nuværende Jazzhouse-lokaler i Niels Hemmingsens Gade i det indre København.
Vi åbner sidst i februar under navnet Hotel Cecil, som hotellet i bygningen hed fra 1930’erne. Vi kommer til at have særligt fokus
på musikken, men publikum vil også kunne opleve comedy, foredrag, film og andre kulturelle aktiviteter.
Vi søger en spillestedsleder, der i nært samarbejde med venueleder Søren Hvidt og direktør Jesper Majdall kan stå for den
daglige ledelse herunder arrangementsforberedelse.
Dit arbejde omfatter bl.a.:

Organisering og udvikling af den ny-sammensatte medarbejderstab (dør, garderobe, bar mv.);

Tæt samarbejde og sparring med Hotel Cecils bookingansvarlige;

Pre-produktion ifm. arrangementer;

Driftsopgaver, der bl.a. kan indeholde klargøring af sal og backstage, varemodtagelse mm.
Baseret på din erfaring fra området, din kreativitet og din personlige gennemslagskraft er dette en unik chance for at sætte dit
personlige præg på det nye steds udvikling og profil. Du skal være klart kommunikerende i både skrift og tale på dansk og
engelsk, have gode samarbejdsevner, økonomisk ansvarlighed, kommerciel forståelse og en udpræget grad af
situationsfornemmelse. Et godt netværk i musik-, comedy- og eventmiljøet er en klar fordel. Og en uddannelse inden for
kulturområdet (herunder formidling) vil være et ekstra plus. Der kan være skiftende arbejdstider i forbindelse med stillingen.
Særligt i opstartsfasen skal du være indstillet på at løfte en lange række forskellige opgaver, også af praktisk art, som ikke
nødvendigvis hører til i den normale jobbeskrivelse for en spillestedsleder. Vi hjælper hinanden på Hotel Cecil.
Arbejdet er allerede i gang, og vi har en travl sæson foran os. Vi har derfor brug for dig hurtigt, gerne 2. januar 2018 – evt. lidt
senere. Løn efter nærmere aftale.
Send din ansøgning inkl. CV til jesper@brementeater.dk, så vi har den senest tirsdag d. 21. november 2017 kl. 12. Skriv
gerne, hvornår du kan starte. Vi holder samtaler 28.-29. november.
Læs evt. mere om Bremen Teater på www.brementeater.dk. Yderligere information om jobbet kan fås hos direktør Jesper
Majdall jesper@brementeater.dk / 26426060
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