Oslo Pride søker etter to prosjektledere til Pride Park og til Pride på
Youngstorget.
Brenner du for festivaler, kjærlighet og har god kjennskap om skeiv kultur og kunnskap om
kjønnsmangfold? Har du erfaring med større prosjektarbeid og ledelse innen kultur og festival? Har du
lyst til å lage og drifte en av Oslo Pride sine festivalområder?
Oslo Pride søker etter to prosjektledere/arenaledere til våre to festivalområder Pride Park i
Spikersuppa og Pride på Youngstorget. Hver av prosjektlederne skal ha ansvar for hver av sine
festivalområder. I arbeidsoppgavene inngår det å planlegge hele festivalområdet, avtale med og
oppfølging av leverandører, lede sitt eget team i forkant og under festivalens opprigg, drift og nedrigg.
Arbeidstiden i forkant er fleksibel og er deltid med snarlig oppstart. Stillingene øker til 100% to uker i
juni.
Pride Park arrangeres 19.-22.juni med opprigg i forkant og nedrigg i etterkant. Dette festivalområdet
består av fem scener i forskjellige størrelse, barer, matservering og rundt 50 standtelt. Det er rundt 70
000 besøkende innom i løpet av de fire dagene det er åpent og har likhetstrekk med mange andre
kultur og musikkfestivaler.
Pride på Youngstorget huser vår kunstutstilling, Pride Art, og vår debattarena, Pride House. Dette
festivalområdet har en scene, kafè, to store seminarrom, samt kunstutstilling på 500 kvm og er åpen
14.-24.juni med opprigg i forkant og nedrigg i etterkant. Her var det ca 15 000 besøkende innom i løpet
av festivalen i 2018.
Arbeidsoppgaver i disse stillingene er;
● Prosjektledelse av festivalområder
● Planlegging, tilrettelegging og evaluering
● Opp- og nedriggsplaner
● Koordinere og følge opp leverandører
● Koordinere og følge opp interne arbeidsgrupper
● Interne bestillinger til resten av organisasjonen, som f.eks design og innkjøp til
festivalområdene
● Budsjettansvar
● Oppfølging, koordinering og sørge for god handover av planer og informasjon til
Youngstorg-teamet, Pride Park-team, Pride House, Pride Art
● Ansvar for opprigg, nedrigg og drift av Youngstorget eller Pride Park
● Evaluering og utvikling av driftsoppgavene og festivalområdene og innrapportering til
ledergruppen
Det er ønskelig at du har erfaring med å jobbe i prosjekt og at du har operativ ledererfaring fra event,
hotell, kultur, restaurant eller festival. Du må evne å holde hodet kaldt i stressende situasjoner, lede en
større gruppe frivillige, samarbeide med leverandører, artister og standholdere. Du må evne å holde
flere baller i luften, være strukturert og kommunisere tydelig - både muntlig og skriftlig.
Vi tar sikte på at stillingene skal videreføres med en horisont på minimum 2-3 år.
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Send søknad og CV til ingrid.solheim@oslopride.no innen onsdag 13. februar. Dersom du har spørsmål
om stillingene kan de rettes til ovennevnte på e-post eller telefon 92846681.
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