
 
JOBOPSLAG 
 
TEATER HUND & CO. SØGER DELTIDSMEDARBEJDER TIL KOMMUNIKATION, SALG, EVENTS 
M.M. 
 
Teater Hund & Co. søger en 20 timers medarbejder, der struktureret, selvstændigt og 
samarbejdende vil arbejde med opgaver indenfor kommunikation, formidling, events, opsøgende 
salg og lokalforankrende aktiviteter.  
 
OM STILLINGEN  

- First line kommunikatør med publikum via telefon, mail, web, facebook og instagram.  
- Kommunikation om forestillinger. Herunder kontakt til medier i forhold til anmeldere og 

vinkler på historier. 
- Tekstproduktion til pressemeddelelser, programmer, hjemmesider, nyhedsbreve, 

forestillingsbeskrivelser, annoncer etc. 
- Markedsføringskampagner og eksekvering af disse via diverse kanaler i digitale- og trykte 

medier. Indoor som outdoor.  
- Udvikling af kommunikations- og markedsføringsmateriale. Materialerne udvikles i samråd 

med teatrets ledelse. 
- Billetsalg og indtastning af forestillingsoplysninger i billetsystemet Elektra og i formidlings- 

og dokumentationsdatabasen Tereba.  
- Håndtering og vedligeholdelse af databaser, såsom mail-chimp, spredehagl.dk mv. 
- Opsøgende salg og lokalforankrende aktiviteter og events i KBH NV. Herunder kontakt til 

teaterkontaktlærere og institutionsledere.  
- Receptionsfunktion, forestillingsind- og udluk og ad hoc opgaver på skift sammen med de 

øvrige medarbejdere. 
 
Teater Hund & Co. er ikke noget stort teater. Men ambitioner fejler ikke noget! Vi lægger barren 
højt for hvad vi vil, og forventer at du med ildhu vil være med til at løbe stærkt i en hverdag, hvor 
tonen er uformel og familiær. Vi kan nemlig rigtig godt lide hinanden og vores teater. 
Din tætteste samarbejdsmakker vil være teatrets producent og administrative leder Kenneth Gall. 
Du vil have indflydelse på udviklingen af din stilling og på snitfladerne med opgavefordelingen.  
 
ARBEJDSTID 
Arbejdstiden er 20 timer ugentligt, som oftest indenfor normal arbejdstid. Du vil dog, i lighed med 
de øvrige medarbejdere, i et begrænset omfang, indgå i teatrets vagtplaner i forbindelse med 
aften- og weekendforestillinger. Hvordan de 20 timer bedst placeres afhænger også af, hvordan 
dine øvrige arbejdsforhold er.  
Løn: 15.000 kr. pr. måned + feriepenge og pension efter TIO’s overenskomst med TL.. 
 
For yderligere information om stillingen, kontakt administrativ leder og producent Kenneth Gall på 
kenneth@teaterhund.dk eller mobil 26 16 14 10.  
 
 
 



 
ANSØGNINGSFORLØB 
Der er ansøgningsfrist fredag d. 31. marts.  
Som en del af din ansøgning må du meget gerne kort skitsere en idé til en lokalforankrende 
aktivitet. 
Ansøgningen sendes til kenneth@teaterhund.dk. Mærk din ansøgning i emnefeltet: 
“Deltidsmedarbejder + dit navn”.  
Der vil være samtaler frem til medio april. Til samtalerne vil du møde ledelsen i Teater Hund & Co.: 
Kunstnerisk leder Methe Bendix (afdelingen for børne- og familieteater), kunstnerisk leder Petrea 
Søe (afdelingen for voksenteater) og administrativ leder Kenneth Gall.  
The lucky one vil få besked ultimo april. Stillingen forventes besat fra 1. juni eller snarest derefter.  
 
OM TEATER HUND & CO. 
Teater Hund & Co. er stiftet i 2003 som børne- og familieteater af Methe Bendix og Anne 
Dalsgaard. Fra 1. januar 2017 er teatret blevet Lille Storbyteater i Københavns Nordvestkvarter. I 
den forbindelse har vi ændret teatrets profil til både at producere forestillinger til børn og 
forestillinger til voksne. I den forbindelse er Petrea Søe ansat som kunstnerisk leder for 
voksenafdelingen.  
Teatret bor i BIBLIOTEKET – et stort flot guldbyggeri af COBE-arkitekterne. Vi samarbejder med 
BIBLIOTEKET om at skabe en stærk og markant musik- og scenekunstprofil i NV.  


