
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

GÄVLE SYMFONIORKESTER 
söker 

 

vik Producent  
 t o m 30 juni 2019, 100 %  

(tillträde snarast enligt överenskommelse) 
 

 
Gävle Symfoniorkester, under ledning av chefdirigent Jaime Martín, befinner sig i en mycket brant uppåtgående utvecklingskurva. Orkesterns senaste 
Brahmsinspelningar på det finska skivbolaget ONDINE har väckt stor internationell uppmärksamhet. 
Brittiska The Arts Desk konstaterar entusiastisk: ” “You know within seconds that this release is going to be good…” “This is Premier League playing…“ 
…wonderfully performed by Sweden’s Gävle Symphony Orchestra under Spanish flautist-turned-conductor Jaime Martín.” Franska Forum Opéra instämmer 
i lovsången med “Under the baton of Jaime Martín, Brahms' new, animated reading, performed by an orchestra as ductile as the choir, is at the highest 
level, rivaling or surpassing so-called reference versions”. 2016 turnérade Gävle Symfoniorkester i Sydkorea och Kina. Hösten 2018 är orkestern inbjuden 
till anrika Concertgebouw i Amsterdam.  

 

 
Arbetsuppgifter 

Som producent för Gävle Symfoniorkester leder du genomförandet av orkesterns produktioner. 
Du är underställd orkesterchef och ingår i ett team med programansvarig, produktionskoordinator och notbibliotekarie. Du 
fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet samt synkroniserar arbetet mellan konserthusets olika funktioner och 
externa samarbetspartners.  

 
Kvalifikationer 

Vi söker dig som har väl utvecklade ledaregenskaper samt förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt. Som person är du 
trygg, har självinsikt och mod att agera. Vi förutsätter att du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom området 
konstmusik. Du har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i 
tal som skrift. Du är resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett verksamhetsperspektiv. Du är 
kommunikativ med förmåga till prestigelös problemlösning. Du bjuder in till dialog för att skapa och utveckla ett 
arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar.  

 
Upplysningar 

Örjan Hans-Ers, Chef Gävle Konserthus & Symfoniorkester 
tfn: 026-17 29 32 

 
Fackliga företrädare 

Per-Åke Thorsell,Vision  

                          tfn: 026-17 94 12                
 

Dag Björkling, ordf Symf avd 11 
tfn 070-922 84 57 

 
Sök jobbet via Gävle kommuns hemsida: www.gavle.se ”Lediga jobb” senast 30 mars 2018 

https://www.gavle.se/jobba-hos-gavle-kommun/lediga-jobb-hos-gavle-kommun/ 
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