
 

 
Vikariat rådgivare/förhandlare till Svensk Scenkonst 
  
En av våra förbundsjurister är föräldraledig våren 2021. Därför söker vi en erfaren 
förhandlare/arbetsrättsjurist till vårt kansli i centrala Stockholm. Anställningsperioden är 
från januari till juli 2021 och rekryteringsprocessen sker löpande under november. 
 
Arbetsbeskrivning 
Som förhandlare hos Svensk Scenkonst levererar du personlig service till våra medlemmar i 
arbetsrättsliga ärenden. Det innebär att ge skriftlig och muntlig rådgivning samt stödja och driva 
lokala och centrala tvisteförhandlingar. I tjänsten ingår även att bidra till Svensk Scenkonsts 
arbete med olika branschfrågor. Vi har nära kontakt med våra medlemmar som finns i hela 
landet och det förekommer därför (med reservation för covid-19) en del resor.  
 
Svensk Scenkonst träffar såväl kollektivavtal som inkluderar upphovsrättsregleringar som 
branschavtal om upphovsrätt rörande dramatik och musik, vilket utgör en växande del av vår 
förhandlings- och rådgivningsverksamhet. Kunskap och erfarenhet från dessa områden är 
därför meriterande.  
 
Din bakgrund 
Vi söker dig med en juris kandidatexamen eller högskoleutbildning inom annat relevant område 
och gedigen erfarenhet av förhandlingsverksamhet inom arbetsrättens område med tyngdpunkt 
på arbetsgivarsidan. Erfarenhet inom något av områdena diskriminering/jämställdhet, arbetstid 
och arbetsmiljö är meriterande. Du trivs med att arbeta självständigt, är noggrann och ansvars-
tagande, men också intresserad av människor och bra på att samarbeta och skapa goda 
relationer. Som person är du beslutsför och har hög integritet.  
 
Goda kunskaper inom arbetsrättens område är nödvändiga liksom en bredare kunskap om 
samhälle och arbetsmarknad, gärna med ett särskilt intresse för scenkonst. Erfarenhet av olika 
företagskulturer och förståelse för såväl privat som offentligt ägda medlemsorganisationers 
villkor är också viktigt. 
 
Du erbjuds 
Du erbjuds en stimulerande och utvecklande roll där du får arbeta självständigt med stor frihet 
under ansvar. Du blir en del av en arbetsplats i centrala Stockholm med kvalificerade och 
engagerade medarbetare som arbetar för att på olika sätt stärka scenkonstbranschen. Vi 
samarbetar med välrenommerade advokatbyråer i bland annat processrättsliga frågor.  
Svensk Scenkonst ingår även i ett nätverk av fristående arbetsgivarorganisationer. 
 
För mer information kontakta förhandlingschef Maria Grundtman på 070-100 83 77.  
 
Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan inklusive 
meritförteckning så snart som möjligt till info@svenskscenkonst.se. Ange ”Vikariat 
förbundsjurist” som ärendemening i ditt mail. 
 
Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans  
och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusik-
organisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. 
Svensk Scenkonst verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen. 
 


