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Evenemangsvaktmästare
Vill du få chansen att tillhöra ett av Nordens största kultur- och
evenemangsbolag? Helsingborg Arena söker nu en
Evenemangsvaktmästare.
Är det du? Läs vidare och sök redan idag.
Om bolaget
Helsingborg Arena & Scen AB har hela staden som sin arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och
evenemang med variation och bredd. Både för helsingborgare och besökare varje dag, året runt.
Många av evenemangen sker i stadsrummet men huvudsakligen på stadens idrottsarenor och
kulturinstitutioner så som verksamheterna Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård,
Helsingborgs Konserthus och Helsingborgs stadsteater. Även Evenemangsenheten och Helsingborg
Convention Bureau ingår i bolaget som är helägt av staden.
Helsingborg Arena är stadens huvudarena för sport, konserter, kongresser, konferenser och andra
arrangemang.

Arbetsbeskrivning
Evenemangsvaktmästaren är delaktig i arbetet med evenemangsplanering och
evenemangsgenomförande utifrån det praktiska perspektivet. Man ska även kunna köra enklare ljud,
ljus och bildproduktion vid t ex konferenser, närvara vid konsertgenomförande på samtliga våra
anläggningar, Helsingborg Arena, Sofiero, Konserthuset, Stadsteatern samt Grytanscenen i
Slottshagen.
Som Evenemangsvaktmästare arbetar du i team tillsammans med 2 andra Evenemangsvaktmästare
och 4 skiftgående vaktmästare. I tjänsten ingår förutom ovan, att utföra enklare
fastighetsunderhåll, städning av sportgolv, iordningsställande inför konferenser samt förberedelser
inför idrottsträningar och matcher på Helsingborg Arena. Du ingår även i larm- och
säkerhetsorganisation under evenemang.

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfarenhet av evenemangsgenomförande
Erfarenhet av tekniskt underhåll
Mycket god datorvana
Förmåga att arbeta självständigt och mot uppsatta mål
God kreativ förmåga och lösningsförmåga
B-körkort
Heta arbete, truckkort och liftkort ses som meriterande
Tidigare arbete med Systematiskt brandskyddsarbete ses som meriterande
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Övrig information
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6 månader
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 08.00 – 17.00 (kan ändras vid behov)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta arbetsledare Ulf Luckman,
ulf.luckman@helsingborg.se, 0768-71 79 60.
Facklig kontaktperson: Camilla Jönsson, Kommunal, camilla.jonsson@kommunal.se,
Läs mer om bolaget på: www.stagebackstage.se

Ansökan
Om du upplever att du är rätt person för tjänsten – varmt välkommen att mejla din ansökan till
rekrytering.hasab@helsingborg.se. Vi vill ha din ansökan senast 2018-04-17

