København, 22. september 2020

Site Manager til Di-ortions gadefeDistortion udvider og omorganiserer sig
Som et resultat af en stadigt voksende festival med nye eventområder samt flere krav fra offentlige
myndigheder, skal Distortions gadefest opkvalificeres på personalefronten. Et særligt sted er omkring
selve produktionen på gaden, hvor vi søger en person, der kan koordinere alt der drejer sig om
placeringer af materiel. Det være sig lige fra musikanlæg og barer til hegn, toiletter, affaldscontainere
og trafikskiltning.
Der er tale om gadeområderne på Nørrebro og Vesterbro, hvor Site Manageren i samarbejde med
resten af gadefestafdelingen står for planlægningen og gennemførelsen af de produktionsrelaterede
opgaver.
Opgaverne vil typisk bestå af:
• Planlægning, bestilling og opmærkning af materiel på gaden
• Tilrettelægge produktionsplaner
• Korttegning i Adobe Illustrator eller andre tekniske tegneprogrammer
• Udarbejdelse af skilte- og trafikplaner
• Samtaler og møder med naboer og institutioner
• Rekruttering af produktionspersonale til afviklingen
• Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til myndigheder
• En del skemalægning i Excel og Google-sheets
Hele området kræver noget kærlig projektkoordinering. Vi søger derfor en person der kan være med
til at styre produktionen sikkert igennem afviklingsperioden, der strækker sig fra november og til slut
juni. Det er vigtigt, at du har erfaring fra produktion i event/koncertområdet, og har godt kendskab til
og arbejdet med de førnævnte opgaver.
Er ovenstående noget du kan se dig selv i, og har du samtidig de typiske fordelagtige egeskaber som
overblik, beslutningsevner, grundighed, gode sociale kompetencer samt lidt vildskab og humor, er du
godt kvalificeret til at blive en del af holdet.
Stillingen som Site Manager til Distortions gadefest er i første omgange en periodebestemt
projektansættelse fra start november til slut juni. Arbejdsomfanget vil variere fra 12-14 timer om
ugen i starten til 26-30 timer i de sidste måneder, hvorfor den kan egne sig godt som
freelanceopgave eller hvis du har andet arbejde ved siden af. Arbejdstiderne er fleksible, men vil
typisk foregå i dagstimerne.
Vi søger en person med opstart i november, så meld dig gerne på banen så hurtigt som muligt.
Ansøgninger vi blive behandlet løbende og frist for indsendelse er mandag 15. oktober kl 12. Send
din ansøgning og CV som PDF til Afviklingschef for Distortions gadefester Tim Ulrich på
tim@nusnus.dk Har du spørgsmål, er du også velkommen til at skrive eller ringe til Tim på 30257505.
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