
 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og rådgivningsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes 
interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og 
voksne. 
 
Kulturskolerådet har i dag 410 medlemskommuner med om lag 100 000 elever. Landstinget hvert 
fjerde år er organisasjonens høyeste organ. Mellom landstingene ivaretar sentralstyret, landsstyret 
og ti fylkesstyrer/ regionstyrer den politiske ledelsen.  

 
Ledige rådgiverstilling i Norsk kulturskoleråd Rogaland 
 
Norsk kulturskoleråd har ledig fast rådgiverstilling i 40% fra 1. august 2019 med ansvar for 
Rogaland. 
 
Rådgivere med ansvar for regioner i Norsk kulturskoleråd er tilsatt sentralt og har regionale 
og nasjonale oppgaver. Arbeidet vil omfatte den daglige driften av avdelingen, oppgaver 
relatert til styrets arbeid/ økonomi, medlemsservice og oppfølging av nasjonale satsinger på 
regionalt nivå. Skaarutvalgets rapport Ny tid – nye oppgaver (som du finner her) legger 
føringer for arbeidet i Norsk kulturskoleråd sammen med organisasjonens vedtatte 
styringsdokument. Se nettstedet kulturskoleradet.no for mer informasjon. 
 
Rådgiveren er bindeleddet mellom sentralleddet og medlemskommunene og reising må 
påregnes. 
 
Vi søker etter en person som: 

• Er kreativ, inspirerende, har gode samarbeidsevner, god til å arbeide i team, evne til å 

arbeide gjennom – og skape gode nettverk.  

• Har kompetanse og erfaring fra kunst- og kulturfeltet for barn og unge. 

• Har kompetanse og erfaring fra kommunal forvaltning. 

• Har kommunikasjons- og samarbeidsevner både internt og eksternt. 

• Har evne til å håndtere mange parallelle prosesser og arbeidsoppgaver. 

• Har evne til å arbeide gjennom nettverk samt evne til å skape gode nettverk. 

• Har god digital kompetanse, herunder god forståelse av Office-produkter. 

Rådgivere i Norsk kulturskoleråd skal ha følgende formalkompetanse: Mastergrad eller 
annen relevant utdanning innen kulturfag. Andre utdanninger kan også være relevante. 
Gode språkkunnskaper og høy digital kompetanse. 
 
Det vektlegges evne og vilje til å arbeide i tråd med kulturskolerådets satsingsområder og 
prioriteringer. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  
 
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for innholdet i stillingen. 
 
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidssted i regionen avtales nærmere. 
 
Nærmere opplysninger om rådgiverstillingen fås ved henvendelse til direktør i  
Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen (telefon: 958 19 538).  
 
Søknad med CV sendes til Norsk kulturskoleråd via e-post. Bruk e-postadressen 
post@kulturskoleradet.no. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. 
 
Søknadsfrist: 3. juni 2019.  

https://kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/skaarutvalgets-rapport
mailto:post@kulturskoleradet.no

