
Eventkoordinatorelev søges til Furesø Kommune 

Furesø Kommune  
Eventkoordinatorelev  
Kulturhuset Galaksen 
(Arbejdspladsen ligger i Furesø kommune) 
 
 
Har du lyst til at arbejde med arrangementer inden for musik, kunst og kultur i Furesø Kommune, og vil du 
udvikle dine faglige og sociale kompetencer? Så er du måske vores nye eventkoordinatorelev? 
 
Med fast base på Kulturhuset Galaksens kontor bliver du en vigtig del af Furesø Kommunes kulturliv. En stor 
del af dine opgaver bliver for Galaksen, men flere af dine opgaver vil også være for Furesøs øvrige 
kulturinstitutioner, det kommer lidt an på de projekter, du bliver involveret i.  
Nogle af dine faste opgaver bliver, at koordinere vagtplaner for events, indgå i styregruppen for den årlige 
tradition Spil Dansk i Furesø og fungere som tovholder på Furesø Kommunes store ungdomsmusical. 
 
Vi tilbyder: 
* samarbejde med kunstnere, organisationer, offentlige institutioner, foreningsliv og et godt netværk 
* en arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone 
* stort ansvar og muligheden for, at præge dine opgaver efter kompetencer og interesser 
 
Vi lægger vægt på, at du: 
* er omstillingsparat 
* er engageret i din uddannelse og kan tage ansvar for egen læring 
* kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst 
* har gode samarbejdsevner 
* kan formulere dig godt både mundtligt og skriftligt 
* har humor 
 
Om os 
Galaksen er et kommunalt kulturhus i Furesø Kommune, der byder på en bred vifte af arrangementer for 
både børn og voksne - lige fra teater til foredrag og koncerter. Vi kunne godt skrive en masse om os selv, 
men i stedet vil vi blot understrege, at det vigtigste for os er, at vi har en arbejdsplads med en uformel 
omgangstone, masser af godt humør og gåpåmod, og plads til ambitioner. 
 
Løn- og arbejdsforhold 
Vi forestiller os, at du starter 1. marts 2022, og ansøgningen skal være os i hænde senest 24. januar 2022. 
Samtaler holdes hurtigst muligt herefter.  
Hvis du vil vide mere om os eller stillingen? Læs mere på www.galaksen.dk eller kontakt kulturhusleder 
Morten Mathiesen: mor@furesoe.dk / 72 35 47 21 
  
Send din ansøgning direkte til os på info@galaksen.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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