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Vi söker en utredare
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främst
ansvarar för genomförandet av regeringens konstnärspolitik. Vi söker en
utredare till Enheten för utredning och analys. Enheten arbetar med frågor om
yrkesverksamma konstnärers ekonomiska och sociala villkor, samt med
uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Enheten för utredning och analys består av fyra utredare. Arbetet sker i nära
samverkan med övriga medarbetare på myndigheten.
Du kommer att genomföra utredningar av olika slag. En stor del av arbetet
handlar om att ta fram och analysera statistik och annan fakta. Du kommer att
skriva rapporter, kortare PM och informativa texter. Du samverkar med andra
myndigheter och aktörer framför allt inom konst- och kulturområdet, men även
inom andra områden. Målgrupperna för våra utredningar är regeringen, andra
myndigheter och organisationer. Enheten tar även fram information som
vänder sig direkt till konstnärer
Kvalifikationer
Du ska ha relevant examen från universitet eller högskola, motsvarande minst
tre år, eller annan utbildning i kombination med adekvat arbetslivserfarenhet
som myndigheten bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har
•
•
•
•
•
•
•

Goda kunskaper om och erfarenhet av offentlig förvaltning.
Erfarenhet av arbete inom det kultur- och konstnärspolitiska området.
Mycket god analytisk kompetens samt erfarenhet av att inhämta och
bearbeta olika typer av data.
Dokumenterad erfarenhet av att utforma och leda utredningar och
projekt.
Mycket god förmåga att på svenska uttrycka dig i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska.
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel.

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
•
•
•
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83, 2 tr
118 53 Stockholm
08-506 550 00
info@konstnarsnamnden.se
www.konstnarsnamnden.se

Du är analytisk.
Du är strukturerad och ansvarstagande.
Du kommunicerar tydligt, lyssnar och lär av andra.

•
•
•
•

Du kan identifiera väsentliga frågeställningar och skilja huvudsak från
bisak.
Du har förmåga att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter och att
periodvis arbeta i ett högt tempo.
Du är ödmjuk och prestigelös
Du har god social förmåga, och kan arbeta såväl självständigt som i
grupp.

Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar
konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar verksamma
konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier
och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och
sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar
regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer,
såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.
På Konstnärsnämnden arbetar cirka 40 medarbetare och våra lokaler ligger på
Söder i Stockholm.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 procent med tillträde snarast,
eller efter överenskommelse. Myndigheten tillämpar 6 månader
provanställning.
Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev med löneanspråk, så att
vi har det oss tillhanda senast den 9 januari 2022 till e-post:
rekrytering@konstnarsnamnden.se.
För information om tjänsten kan du kontakta direktör Anna Söderbäck på tel.
08-506 550 80, eller via mejl till anna.soderback@konstnarsnamnden.se,
fackliga företrädare är för SACO Lena Malm, tel. 08-506 550 94 eller via
mejl till lena.malm@konstnarsnamnden.se. för OFR Anneli Strömqvist, tel. 08506 550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i
samband med denna annons.
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