Leder til Kulturhavn Gilleleje
Har du ambitioner om at løfte kulturhavnen videre sammen med bibliotek, restaurant og 200
fantastisk engagerede frivillige?
Kulturhavn Gilleleje danner rammen om Gilleleje bibliotek, Gilleleje Bio, spisestedet Bolværket,
Mezzaninen, Kulturbroen og Galleriet
Kulturaktiviteterne i kulturhavn Gilleleje drives af mere end 200 engagerede frivillige inden for
film, musik, udstillinger, debat og andre aktiviteter.
Derudover er der etableret et sekretariat bestående af frivillige, som understøtter husets daglige
administration.
Kulturhavn Gilleleje er et velbesøgt kulturhus med ca 600.000 besøg i 2017.
Vi søger en stærk leder, som har fokus på strategisk udvikling og drift af Kulturhavn Gilleleje i
samarbejde med bestyrelse og frivillige.
Lederen skal understøtte Fonden kulturhavn Gilleleje bestyrelsesarbejde og agere med en tydelig,
samarbejdssøgende og involverende ledelsesstil.

Vores leder skal have fokus på :
• forretningen Kulturhavn Gilleleje og sikre indtægter til husets drift og mange aktiviteter
• Kulturhavn Gillelejes identitet som samlingssted for hele Nordkysten og bl.a koordinerer
husets mange aktiviteter samt opdyrke faste traditioner
• de frivillige og være med til at skabe gode rammer for deres arbejde og understøtte deres
initiativer
• kommunikation internt og eksternt
• markedsføring af Kulturhavn Gilleleje på relevante platforme
Vi forventer at du:
•
•
•
•
•

Brænder for kulturen
Har erfaring med og har lyst til at arbejde sammen med frivillige
Er strategisk og kommunikativ stærk
Har økonomisk indsigt og kan styre budgetter
Er netværksskabende

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•

Ansvar og udfordrende opgaver
Indflydelse på opgaveløsningerne og mulighed for faglig udvikling
Gode og engagerede frivillige og fleksible arbejdsforhold
Et sjovt og inspirerende hus

Som leder refererer du til Michelle Runge Christensen, formand for Fonden Kulturhavn Gilleleje.
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte info@kulturhavngilleleje.dk eller tlf 70 230 330
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen.
Aften og week-end arbejde må påregnes.
Send din ansøgning til runge.christensen@gmail.com
Ansøgningsfrist 23 januar kl 12
Samtaler forventes afholdt d 2 februar og 6 februar

