
Västmanlands Teater söker Teknisk Producent  
 
Västmanlands Teater är ett kommunalförbund med två huvudmän, Region Västmanland och Västerås 
stad. Teaterns uppdrag är att producera, arrangera och stödja teaterverksamhet i Västmanlands län. 
Omsättningen för 2020 uppgår till ca 38 miljoner kronor och ca 33 personer arbetar på teatern.  
 
Arbetsuppgifter 
Som teknisk producent är du med och planerar teaterns löpande verksamhet. Du schemalägger och 
resurssätter det tekniska arbetet. Du är en aktiv del i teaterns arbete med investeringar, 
fastighetsfrågor och arbetsmiljöfrågor. Du arbetar nära de konstnärliga teamen och teaterns 
producenter. Du ingår i teaterns produktionsavdelning och rapporterar till produktionschef.  
Arbetstiden är primärt förlagd dagtid måndag-fredag, men efter överenskommelse kan kvälls- och 
helgtjänstgöring förekomma. 
 
Din kompetens 
Den vi söker har stor erfarenhet av tekniskt arbete inom scenkonstområdet med god förståelse för de 
konstnärliga processerna. Du har stor teatervana och relevant högskoleutbildning eller 
dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt. Du är van vid självständigt arbete med eget 
ansvar. Du är strukturerad, driven och van vid att hantera flera saker parallellt. Du har lätt för att 
samarbeta och är väl förtrogen med de avtal och arbetstidsregler som gäller inom scenkonstområdet. 
Kunskap inom scentekniska lösningar och verktyg såsom Qlab och grandMA2 är meriterande. 
 
B-körkort är ett krav samt att du behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift. 
 
Omfattning 
Tillsvidare 100% med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders 
provanställning. 
 
Västmanlands Teater eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta 
framtidens behov. 
 
Information om tjänsten lämnas av 
Maria Hägglund, Produktionschef/Bitr. teaterchef, maria.hagglund@vastmanlandsteater.se 
Facklig kontakt Scen & Film avd.14 Helena Tunong, helena.tunong@vastmanlandsteaer.se 
 
Välkommen med din ansökan senast den 17 december till 
ansokan@vastmanlandsteater.se 
 
Intervjuer sker löpande. 
Tillträde 2022-01-01 eller efter överenskommelse. 
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsbolag. 
 
Region: Västmanland 
Kommun: Västerås 
Gatuadress: Slottsgatan 11 
Postnummer: 722 11 
 
Företagsnamn: Västmanlands Teater 
Hemsida: http://www.vastmanlandsteater.se 
Organisationsnummer: 2220001057 
 


