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Daglig leder 
Sørnorsk jazzsenter produserer turnéer og konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer, driver 
rekrutterings- og talentutviklingsprosjekter, gir tilskudd til festivaler og musikere og utvikler regionens musiker- og 
konsertarrangørmiljøer. Vi ivaretar nasjonale og regionale oppgaver på jazzfeltet.  

Vår daglige leder går av etter oppnådd aldersgrense, og vi søker etter deg som vil videreføre dette viktige og varierte 
arbeidet for regionens jazzliv. 

Ansvar og oppgaver: 

• Langsiktig strategi- og utviklingsarbeid 

• Kunstnerisk produksjon og formidling 

• Personal- og økonomistyring 

• Sekretær og saksbehandler for stiftelsens styre 

• Representere stiftelsen overfor samarbeidspartnere og offentlige myndigheter 

• Delta aktivt i relevante faglige nettverk 
 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Relevant utdanning fra høyskole/universitet 

• Ledererfaring 

• Erfaring fra strategi- og utviklingsarbeid 

• Erfaring fra arrangørvirksomhet 

• God kunnskap om norsk og internasjonal jazz 

• Kunnskap om offentlig kulturforvaltning og kulturpolitikk 

• Erfaring med arbeid overfor presse og andre medier 

• Gode skriftlige og muntlige språkferdigheter 
 

Personlige egenskaper: 

• Handlekraftig og resultatorientert 

• Selvstendig og samarbeidsorientert 

• Gode kommunikasjonsevner 

• Inngående interesse for jazz 

Vi kan tilby en spennende, utviklende og selvstendig stilling i et godt og hyggelig arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. 
Ønsket tiltredelse: 01.06.2023. Daglig leder rapporterer til styret ved styreleder. For nærmere informasjon, ta 
kontakt med styreleder Ragnar Nilssen, nilssenragnar@gmail.com, tlf. 913 02 361, eller nestleder Janne Johnsen, 
jannejohnsen@hotmail.com, tlf. 975 21 449. 

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til post@sornorskjazzsenter.no. Søknadsfrist: 12.12.2022. 

Stiftelsen Sørnorsk jazzsenter er et regionalt formidlings- service- og 
kompetansesenter for Agder, Vestfold og Telemark. Vi samarbeider 
nasjonalt med Norsk jazzforum og de fire andre regionale jazzsenterne. 
Sørnorsk jazzsenter betjener regionens jazzklubber, jazzfestivaler, 
amatørstorband, Sørnorsk Ungdomsstorband, jazzmusikere og regionens 
store, profesjonelle jazzensemble Scheen Jazzorkester. 
Administrasjonen har 2 ansatte og kontor i Arendal kultur- og rådhus.  
Les mer om oss her: https://sornorsk.jazzinorge.no/  
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