
PARTNER IN CRIME SØGER ADMINISTRATIV PRODUCENT 
 

Partner in Crime er et dansk teaterkompagni stiftet i 2015. Teateret har 
fokus på ungdomsteater (16-30 år) og tidligere skabt de to publikums- og 
anmelderroste forestillinger; HEARTBREAK FOR DUMMIES og MONICAGATE. Her-
udover er JUL I SKILSMISSELAND på plakaten, på Teater Momentum til jul 
2018. Vi oplever en stor interesse for vores projekter, og da vi fremad-
rettet ønsker at udvide med flere forestillinger søger vi en administra-
tiv producent. 

 

Vi søger en producent til at: 

- Stå for den administrative projektledelse 
o Planlægning af spilleperioder 
o Kontaktperson til bl.a. scener og samarbejdspartnere 

- Udføre fundraising på forestillinger 
- Varetage funktioner som budget- og økonomistyring 
- Tage styring i den administrative og producerende del, særligt i 

pre-produktionen 
- Generelt være med til at løfte Partner in Crime op på endnu højere 

niveauer 
 

Din profil: 

- Erfaring med projektledelse 
- Du er stærk i kommunikation både på skrift og i tale 
- Kendskab til det danske scenekunstmiljø 
- Har lyst og mod på at tage styringen i planlægningen af kommende fo-

restillinger 
- Erfaring med fundraising 
- Synes at teater til unge af unge er lige dig! 
- Har lyst til at være en del af et voksende, ambitiøst og hårdtarbej-

dende fællesskab, hvor der er plads til både personlig og professio-
nel udvikling. 

 

Teater Partner in Crime startede med visionen om at lave professionelt 
ungdomsteater. Vi forsøger naturligvis altid at skaffe midler til projek-
terne, men kan desværre ikke garantere en løn. De midler teateret har, 
består af indtægter fra forestillingerne. Tanken er at du er lønnet på 
lige vilkår med alle andre, og det derfor handler om, hvor mange penge 
der genereres til hvert projekt. Alle projekter har budget efter overens-
komster. 

Du kan læse mere om teatret på www.partnerincrime.dk eller 
www.facebook.com/Teaterpartnerincrime 

Lyder dette som noget for dig så send ansøgning og CV til:             
teater.partnerincrime@gmail.com (diverse spørgsmål henvendes samme sted). 
Vi regner med, at finde den rigtige kandidat snarest muligt, gerne med 
begyndelse fra august/september. 


