
Det konstpedagogiska arbetet på Konstepidemin startade för drygt 
30 år sedan. Allas Ateljé har som grundläggande filosofi att verka för 
att möjliggöra fritt och fantasirikt skapande samt skapa tillit till den 
konstnärliga processen. Vi söker nu en erfaren koordinator som vill 
ta vårt konstpedagogiska arbete ett steg vidare.

Koordinatorns huvudsakliga uppgift är att tillsammans med Allas Ateljés 
arbetsgrupp (konstnärer i föreningen Konstepidemin) utveckla och driva det 
konstpedagogiska arbetet genom projekt och långsiktiga samarbeten. Genom öppna 
eller beställda workshops, Skapande skola projekt och digitala plattformar möter 
Allas Ateljé många människor på Konstepidemin, men också på andra platser i 
Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vår satellitverksamhet i Bergsjön har 
stor betydelse för de barn och unga vi möter, som får en kontinuerlig tillgång till 
konstnärliga upplevelser, utmaningar och möten med konstnärer.
 
En viktig del av koordinatorns arbete är finansiering och bidragsansökningar för 
att möjliggöra projekt och utveckla verksamheten. Koordinatorn ansvarar även 
för administrationen av verksamheten, budget, löpande ekonomi samt extern och 
intern kommunikation i samråd med Konstepidemins övriga personal.
 
Allas Ateljé möter och arbetar tillsammans med människor med olika kulturella och 
sociala bakgrunder. Det viktigt att den blivande koordinatorn har kunskap och/eller 
erfarenhet av interkulturella förhållningssätt, normkritik och genusperspektiv.
 
Stor vikt läggs vid personlighet och förmågan att samarbeta med arbetsgruppen 
kopplad till Allas Ateljé.

Sökes!  
Koordinator till Allas Ateljé  

– det konstpedagogiska  
arbetet på Konstepidemin



Tjänst:
● 50% anställning.
● Arbete på kvällar och helger kan förekomma.
● Arbetsorten är Göteborg.
 

Kvalifikationer:
● Relevant utbildning inom konst, kultur eller pedagogik alternativt dokumenterad 
arbetslivserfarenhet.
● Stort intresse och kunskap om samtidskonst och kulturproduktion.
● God samarbetsförmåga och erfarenhet inom projektledning.
● God administrativ och strukturell förmåga.
● Kunskap om budget och ekonomihantering.
● Goda språkkunskaper i svenska, ytterligare språk är önskvärt.
● God förmåga att kommunicera och lyssna aktivt.
● God förmåga att bygga nätverk och kontakter är önskvärt.
● God digital förmåga, bra datorvana samt baskunskaper i vanligt förekomna 
program.
 
Ansök senast 28 november. Ansökan ska innehålla:
● CV
● Personligt brev – max en A4 

Samla samtliga dokument till en pdf-fil, döp den till sökandes namn och maila till: 
ansok@konstepidemin.se. Välkommen med din ansökan senast den 28 november 
2021.

För mer information om Konstepidemin och Allas Ateljés verksamhet
www.konstepidemin.se 
www.konstepidemin.se/allas-atelje-konstpedagogik
Instagram: @allasatelje
 

Kontaktpersoner på Konstepidemin
Charlotta Eidenskog, Samordning/Utveckling 
Tel: 072-240 00 96 (tis-ons 8.30-16.30)
Mejl: charlotta@konstepidemin.se
 
Bibbi Forsman, vikarierande koordinator, Allas Ateljé
Tel: 072-245 28 20 (sms:a om hon inte svarar)
Mejl: allasateljé@konstepidemin.se

https://konstepidemin.se/
http://www.konstepidemin.se/allas-atelje-konstpedagogik
https://www.instagram.com/allasatelje/

