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Østerbro Teater søger produktionsleder til 
Teater Republique og Revolver 

 
 
 

13. oktober 2021 

Nu kan du blive en del af et fantastisk hold og få en hverdag præget af høj energi og samarbejder med 

landets førende scenekunstnere. På scenerne vises de store spektakulære forestillinger, musikteater og 

nyskabende dramatik. Vi arbejder dedikeret for at skabe succes, og er gode til at fejre det sammen.  

Østerbro Teater er en del af Det Københavnske Teatersamarbejde og varetager den fælles ledelse og 

administration af de 4 scener: Østre Gasværk Teater, Teater Republique, Revolver og Reaktor. Vi er en 

dynamisk organisation med en fast stab på ca. 35 medarbejdere samt et større antal periodiske ansatte. 

Teatrets kerneværdier er: Professionalisme, fællesskab, mod og ordentlighed. Vi samarbejder både med 

store, etablerede teaterproducenter og frie grupper. Vi er forpligtet på et internationalt udsyn og stiller 

os til rådighed for kreativt samspil og talentudvikling, bl.a. med Den Danske Scenekunstskole. Vi driver 

desuden kommerciel virksomhed i form af udlejningsarrangementer, mm.  

Til Teater Republique og Revolver søger vi en produktionsleder, der vil have ansvaret for: 

• Økonomisk styring og tilrettelæggelse af produktionsbudgetter 

• Udarbejdelse, styring og implementering af produktionsplaner 

• Koordinering af produktionsforløb for såvel interne som eksterne aktører – herunder samarbejde 

om gæstespil og co-produktioner 

• Ansvarlig for ansættelse af periodeansatte teknikere i samarbejde med den ansvarshavende 

mester på fagområdet 

• Kontaktperson for tildelte produktioner fra start til slut, for internt og eksternt personale 

• Mødeleder og referent ved produktionsmøderne 

• Ansvar for uddelegerede, og aftalte ad hoc-opgaver 

• Sparringspartner for kommende teaterchef, Rikke Hedeager, i forbindelse med kvalificeringen af 

fondsansøgninger og sponsorarbejde 
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• Støtte op om teatrets strategi om helhedsoplevelser, community building, co-creation mv.  

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet, men vi forventer, at du besidder følgende 

kompetencer: 

• Dokumenteret teaterfaglig erfaring på projektleder-niveau 

• Dokumenteret erfaring med projekt- og økonomistyring 

• Detalje- og løsningsorienteret 

• Omstillingsparat og klar til at påtage dig projekter, der ikke nødvendigvis er teaterforestillinger i 

traditionel forstand, og som kræver særlige produktionsforløb og alternative løsninger 

• Videbegærlig og klar til at tilegne dig nye kompetencer for at kunne løse nye projekter 

• Trives i et miljø med mange parallelle projekter i forskellige stadier, og et højt aktivitetsniveau  

• Kan arbejde selvstændigt og er god til at planlægge, eksekvere og følge op 

• God til at træde i karakter og skære igennem 

• Besidder en solid teknisk indsigt 

• Solide it-kompetencer i minimum officepakken, men også gerne en bred viden 

• Erfaring med fondsansøgninger.  

Stillingen er en fastansættelse på fuld tid, og er dækket af overenskomst med Teknisk Landsforbund. 

Stillingen ønskes besat snarest muligt, og senest primo januar ’22.  

Ansøgningsfrist er 23. november, men vi læser og indkalder til samtaler løbende samt arbejder på en 

hurtig opstart. Send din ansøgning og CV til job@osterbroteater.dk. Skriv ”produktionsleder” i 

emnefeltet.   

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte produktionschef Karsten K. E. Pudselykke på 

kapu@osterbroteater.dk.  


