
Kreativ og energisk projektkonsulent med teaterinteresse søges

Har du lyst til at gøre en forskel for dansk amatørteater, herunder især dem, der arbejder med børn og 
unge? Kan du lide at møde mange nye mennesker hele tiden, at sætte ting i værk og følge projekter og 
nye tiltag fra idé til udførelse?
Så er det måske dig, vi har brug for i en projektansættelse hos DATS, landsorganisationen for Dansk Ama-
tør Teater og Scenekunst.
Der er tale om en 12 måneders projektansættelse på 24 timer om ugen med start 1. januar 2023.

Baggrund for projektet:
DATS har gennemført en stor undersøgelse af, hvordan de amatørteatre, som arbejder med børn og 
unge har det, hvad de har brug for, hvad der ville gavne, og hvad DATS kan gøre for dem.

Indsatser:
Udfra ovenstående dokumentation har DATS’ hovedbestyrelse besluttet nogle større, nye indsatser, som 
skal sættes i værk:

 1. Der skal udarbejdes materiale, som B&U-scenerne kan hente via DATS’ hjemmeside og 
 umiddelbart bruge i arbejdet med B&U teater.

 2. Projektkonsulenten skal tilrettelægge, arrangere og afvikle DATS Børne Teater Camp i 
 sommeren 2023 i samarbejde med sekretariatet og en lokal scene/teaterskole i Danmark.

 3. Projektkonsulenten skal planlægge, igangsætte og afvikle initiativer, som skaber netværk 
 mellem B&U teaterundervisere i hele landet.

Øvrige opgaver:
I det omfang, tiden rækker, skal projektkonsulenten også deltage i det daglige arbejde i DATS medlems-
virke, deltage i afvikling af diverse aktiviteter som årsmøde, generalforsamling, teaterfestivaler, vækst-
lagsfestivaler med mere.

Kvalifikationer
Du må meget gerne have en teaterfaglig baggrund, skuespiller, dramaturg, scenograf eller lignende. 
Stor og bred erfaring fra amatørteater er et must, ligesom lysten til at sætte aktiviteter i gang er vigtig.
Personligt skal du være udadvendt, opsøgende, engageret og med lyst til at tale med alle. Du skal være 
god til at arbejde sammen med andre og nyde, at der aldrig er to dage, som er ens. 

Arbejdspladsen
Din arbejdsplads bliver sekretariatet i Odense, hvor du får nogle søde og gemytlige kolleger. En uformel 
stemning, en meget omskiftelig hverdag og en god portion humor præger arbejdspladsen. Du skal dog 
også forvente, at en del af dit arbejde kommer til at foregå rundt om i landet på besøg hos medlemmer 
og som deltager ved festivaler med mere. En del af arbejdstiden vil ligge aften og weekend.

Ansættelsessted
Adressen er DATS/Dansk Amatør Teater og Scenekunst, Vindegade 34 st. th., 5000 Odense C. 
Stillingen som projektkonsulent er en deltidsstilling på 24 timer pr. uge, aflønning sker efter statens tak-
ster lønramme 27 skalatrin 33 svarende til en løn på kr. 19.205,35 pr. måned plus pension.
Ansættelsessamtaler: Mandag den 31. oktober 2022. Ansættelsesstart: 1. januar 2023.

Send din ansøgning vedlagt relevant dokumentation til job@dats.dk senest den 23. oktober 2022.




