Stillingsopslag
Ensemble Storstrøm søger ny ensemblechef
Vi søger en udadvendt, kreativ, erfaren og ambitiøs chef med musikalsk viden og netværk samt
politisk tæft til at videreføre og udvikle basisensemblet Ensemble Storstrøm som et førende
kammerensemble på regionalt og nationalt niveau.
Vi søger en ensemblechef, der har dokumenteret erfaring og kompetence inden for ledelse,
samarbejde med offentlig forvaltning, økonomistyring, klassisk musik og kulturproduktion.
Vi tilbyder et meget selvstændigt og udfordrende job, der indeholder rige muligheder for at
præge ensemblets kunstneriske udvikling og udvikling af ensemblets administrative struktur.
Vi tilbyder et spændende og meget varieret job for en person, der trives med det politiske miljø og
i et musikalsk samarbejde på højt professionelt niveau.

Som vores nye ensemblechef er du ansvarlig for:
 den daglige drift samt ledelse af ensemblets fastansatte personale,
de administrative medarbejdere samt otte musikere
 ensemblets budget- og økonomistyring
 synliggørelse og markedsføring af ensemblet - du har et stærkt blik og forståelse for de
digitale medier
 indgåelse af kontrakter med gæstekunstnere, koncertsteder og festivaler
 den overordnede kunstneriske planlægning i tæt samarbejde med ensemblets
programudvalg
 at forestå forhandlinger og relationer med Statens Kunstfond og de fire ejerkommuner
 at understøtte og styrke ensemblets netværk på det strategiske og det musikalske plan
(lokalt, regionalt, nationalt og internationalt)

Vi søger en administrativ chef, der:
 er lyttende og empatisk i sin ledelsesstil og en god teamspiller
 er kunstnerisk visionær og ambitiøs på egne og ensemblets vegne
 er udadvendt, dynamisk og som er en dygtig kommunikator (høj grad af
relationskompetence)
 har organisatoriske evner
 har et godt musikalsk netværk, regionalt, nationalt samt internationalt
 forstår vigtigheden af den lokale forankring
 har politisk tæft, forståelse for og vilje til tæt samarbejde med lokale kulturinstitutioner
 har et godt musikalsk overblik og forståelse for den kunstneriske tankegang og mentalitet i
det klassiske miljø
 har god publikumsforståelse og er åben for nytænkning af publikumsrelationen
 har erfaring med udvikling og gennemførelse af musikprojekter for og med børn
 kan bevare overblikket i en hektisk hverdag
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Det er et krav, at ensemblechefen
 har dokumenteret erfaring med ledelse (herunder personaleledelse), økonomistyring og
fundraising
 kommunikerer ubesværet på dansk
 behersker engelsk og gerne tysk i skrift og tale på forhandlingsniveau
 har sin daglige gang på KUMUS, og er synlig lokalt og i hele landsdelen og deltager i
ensemblets turnévirksomhed
Ensemblechefen refererer til formanden for bestyrelsen.

Ansøgningsfrist: 20. marts 2020 kl. 12.00
Ansøgningen sendes via formularen på ensemblet.dk
Tiltrædelse: snarest muligt
Løn og ansættelsesvilkår: efter kvalifikationer - øvrige vilkår efter nærmere aftale.
Yderligere oplysninger: se ensemblet.dk eller kontakt
bestyrelsesformand Klaus Eusebius Jakobsen, 4027 6097 eller 4692 4162 /
klauseusebius@gmail.com
eller sekretær Helle Vissing 2240 2441 / hv@ensemblet.dk
Ansættelsessamtaler finder sted i KUMUS
1. samtale den 1. april og 2. samtale den 15. april
Hjemsted: KUMUS, Nystedvej 73C, 4891 Toreby L. Tlf.: (+45) 2967 1002

Ensemble Storstrøm er et klassisk basisensemble med hjemsted i kulturcentret
KUMUS syd for Nykøbing Falster.
Det faste personale består foruden ensemblechefen af 8 fuldtidsansatte musikere, en
fuldtidsansat sekretær, en kontormedhjælp samt en regissør. Der er desuden p.t. tilknyttet en
kunstnerisk rådgiver. Ensemblets vidtfavnende og mangfoldige aktiviteter, der hovedsagelig
er regionalt baserede, men hvor det nationale aspekt også er væsentligt, indbefatter bl.a.:
klassiske kammermusikkoncerter, samarbejde og samproduktion med andre kunstarter og
kulturinstitutioner, formidlingsprojekter for børn og unge, pædagogisk virksomhed,
talentpleje samt lejlighedsvise cd-indspilninger m.v. Ensemblet modtager som selvejende
institution driftsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen samt fra Guldborgsund, Lolland,
Næstved og Faxe kommuner.
Fra Ensemblets grundfortælling (2020):
Lad os sammen bevæges, berøres og begejstres
- se hele grundfortællingen her.
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