
 
 

 

Cirkus Cirkör söker Teknisk samordnare  
Cirkus Cirkör grundades 1995 och har sedan dess etablerat sig som en av Sveriges mest 
inspirerande och turnerande kulturorganisationer. Cirkör har över 200 medarbetare på 
lönelistan varav cirka trettio är fast anställda. Sedan år 2000 huserar vi med cirkushall och 
kontorslokaler i Alby, Botkyrka strax söder om Stockholm. Cirkus Cirkör producerar och spelar 
föreställningar i Sverige och internationellt, driver ett nycirkusgymnasium, kurser och 
pedagogiska program för barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning, producerar 
event till privata och offentliga kunder och driver forskning och utveckling. Cirkus Cirkör 
består av ett bolag och en förening – den totala omsättningen år 2019 var 41 Mkr. 

Cirkus Cirkör befinner sig i en spännande fas och söker nu en medarbetare som motiveras av att 
arbeta med förändring och göra skillnad på riktigt. 

Vill du jobba som Teknisk samordnare på Cirkus Cirkör?  

Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla, samordna och ta Cirkus Cirkörs tekniska, innovativa och 
produktionsmässiga arbete till nästa nivå. Du vill vara en i teamet och arbeta med att driva och skapa 
de team och förutsättningarna som krävs för att Cirkör ska kunna leva upp till sin vision om att 
förändra världen med konst, kultur och cirkus för att sätta Sverige på världens nycirkuskarta. På 
Cirkör har vi en kultur där erfarenhets- och kunskapsutbyte är normen och vi är en organisation där 
människor uppmuntras, växer, tar eget ansvar, har mandat, vågar testa, misslyckas och lyckas. 
Cirkörs ledord är uppkäftigt engagemang, solidarisk individualism och kvalitativ galenskap.  

Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för allt som rör det scentekniska arbetet med betoning på 
verksamhetsplanering, arbetsledning, budget, uppföljning, tillverkning, lokaler, tekniska innovationer 
utveckling, säkerhet – både operativt och strategiskt.  Du ska coacha och arbetsleda hallansvarig och 
riggteknisk personal, samt rekrytera och leda produktionsanställd teknisk personal. Du ingår i teamet 
på Konst, produktion och turné och arbetar nära verksamhetsledaren på enheten. I vissa frågor 
rapporterar du direkt till VD 

Kvalifikationer och meriter  

Du är intresserad av organisation, kommunikation och planering och ser det som en viktig del för att 
uppnå bästa konstnärliga och arbetsmiljömässiga resultat. Vi ser framför oss att du har flera års 
erfarenhet av att vara teknisk producent eller samordnare inom cirkus, teater eller annan scenkonst. 

Vi vill att du har dokumenterad ledarerfarenhet och kan mycket om produktionsprocesser, 
ekonomistyrning, har god administrativ förmåga samt kunskap om turnélogistik och konstruktion. 

Du är bra på att planera, analysera, organisera och schemalägga. Du är bra på att skapa team, är en 
god kommunikatör och van att jobba självständigt. Du är tydlig, inlyssnande, lösningsorienterad och 
prestigelös. Även kunskaper i andra språk än svenska och engelska är meriterande. Du har B-körkort. 
C-körkort är en merit.  



 
 

 

 

Cirkus Cirkör vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell 
mångfald tillför verksamheten.  

Tillträde  

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde 30 september 2020 
eller enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid på 100 % och arbetsplatsen är i Cirkörhuset, Alby, 
Botkyrka i Stockholms län. Vi har avtal med Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen.   

Frågor om tjänsten  

Kontakta antingen VD Elin Norquist elin.norquist@cirkor.se eller Verksamhetsledare Konst, 
produktion & turné Lena K Stockhaus  lena.k.stockhaus@cirkor.se tel 0709-721220 

Så här ansöker du  

Vi vill ha ditt personliga brev om varför du vill ha tjänsten, varför du vill jobba på Cirkör och varför du 
tror att just du passar att ha tjänsten samt CV med referenser senast den 9 augusti till 
jobb@cirkor.se. Intervjuerna kommer ske löpande. 

Ytterligare info om Cirkus Cirkör  

www.cirkor.se  
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