Teatertømrer / Snedker
- til en anderledes branche

Vi har forrygende travlt i vores scenografiske afdeling i Varde, og søger derfor en
teatertømrer til at indgå i vores produktionsteam.
Jobbeskrivelse:
Fremstilling af scenografi på scenografisk værksted. Den primære arbejdsopgave er
fremstilling af scenografi på vores træværksted, samt montage af denne hos vores kunder,
primært i DK.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte
værkstedsansvarlig Lars Nim Jensen
på e-mail Lnj@allstage.dk eller på
tlf.: 27 61 60 15

Der vil derudover være opgaver på vores metalværksted, hvorfor kompetencer inden for
svejsning vil være et plus men ikke et krav. Dog forventes det at en kommende
medarbejder er villig til at tillære sig disse færdigheder.
Ydermere må diverse ad. hoc opgaver forventes, samt vedligehold af bygninger og hjælp i
vores lyd/lysafdeling i mindre travle perioder. Stillingen er fuld tid, 37 timer pr uge. I travle
perioder må der forventes overarbejde i et vist omfang. Dette afspadseres så vidt muligt i
de mindre travle perioder.
Du:
· er uddannet teatertømrer, eller har erfaring inden for produktion af scenografi.
· er idérig og komfortabel med stramme deadlines.
· har erfaring med betjening af CNC-maskiner, eller lyst til at lære det.

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt, men vi venter gerne
på den rette kandidat.

Ansøgning og CV sendes til
Lnj@allstage.dk mærket:
Teatertømrer

Vi tilbyder:
· et job i en fremsynet virksomhed, med kort vej fra idé til handling.
· et uformelt miljø, med en afslappet omgangstone.
· frokostordning.
· mulighed for at arbejde med den nyeste teknik inden for scenografi, og/eller være
med til at opfinde den.
· løn efter kvalifikationer
Arbejdsstedet er på vores adresse i 6800 Varde
Om os:
All Stage´s scenografiafdeling servicerer kunder over hele landet, og producerer scenografi
og teknik til mange af de danske teatre og musicalscener. Derudover produceres
messestande og udstillinger for alt fra akvarier til museer.
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Stage, light, sound,
scenography...

