
Jobba med oss!
Nu söker vi professionella filmskapare, musikproducenter och
fotografer till vårt nya kulturlaboratorium i Skokloster.

Vi letar efter dig som är professionellt aktiv inom något av områdena musikproduktion, film eller

foto och som har erfarenhet av eller fallenhet för att lyssna in ungas idéer och ge dem bästa

möjliga förutsättningar att förverkliga dem. Det handlar både om att lära ut det tekniska och själva

hantverket men också om att kunna fånga upp ett engagemang och hålla det brinnande.

Vi erbjuder dig:

• Att vara del av en kreativ organisation som brinner för allas rätt att skapa och uttrycka sig

kreativt

• Att vara med och utveckla en växande organisation som håller på att etablera fasta

ungdomsdrivna kulturlaboratorier i områden där de behövs som mest.

• En organisation med högt i tak där vi pratar om och löser utmaningar tillsammans.

• Kollektivavtal

• Ett deltidsarbete som ska kunna kombineras med ditt egna konstnärliga skapande och

utveckling

• Ett internationellt nätverk av andra kreatörer inom musik, foto och film.



Vi förväntar oss av dig att du:

• Kan lyssna in de ungas idéer och möta dem där de är.

• Har relevant kompetens inom foto, film eller musikproduktion.

• Kan hantera en omväxlande miljö där de ungas behov står i centrum för vårt arbete.

• Är idérik, driven och kreativ.

• Kan peppa igång unga och skapa en inbjudande stämning.

• Kan hantera de program vi använder, främst Premiere inom film och Logic inom musik.

• Kan hantera den administration som verksamheten kräver i form av byggandet av

deltagarnas portfolio, uppföljning av deltagarnas utveckling och rapportering till finansiärer.

Arbetsvillkor:

• Schemalagd arbetstid, i snitt 5h/dag 3 dagar per vecka samt tillkommande tid för

redigering och planering enligt överenskommelse.

• Lön efter överenskommelse.

• Visstidsanställning t o m 30 april 2024 med chans till förlängning.

Tillträde: 15 mars 2023, eller enligt överenskommelse.

Turning Tables är en ideell organisation som jobbar för allas rätt att få skapa och uttrycka sig

kreativt. Genom att skapa mötesplatser där unga kreatörer och professionellt verksamma

filmskapare, producenter och fotografer gör konst tillsammans vill vi skapa möjligheter för unga att

växa, få en röst och ta plats i samhället. Under de kommande åren etablerar vi fasta

ungdomsdrivna kulturlaboratorier, i form av containrar ombyggda till musikstudios och

filmredigeringsstudios, med start i Skokloster i Håbo och Hässelby Gård i Stockholm.

För att söka tjänsten, skicka CV, varför du skulle passa för tjänsten till

skokloster@turningtables.org senast 6 januari.
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