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Distriktskonsulent till RUM i Stockholm 
Riksförbundet Unga Musikanter 

Vikariat på 60 % 
Tillträde 1 januari 2018 

Sveriges största musikorganisation för barn och ungdomar söker en 
distriktskonsulent till Stockholmsdistriktet som ska bistå den ideella styrelsen 
med administration kring, och planering av, deras verksamhet. 
 

Arbetsuppgifter: 
Distriktskonsulenten hos RUM Stockholm planerar och handhar distriktets verksamhet, såsom 
konserter och kurser och den administration som hör därtill. Även viss ekonomisk hantering såsom 
fakturabetalningar och bidragsutbetalningar till sökande föreningar. Konsulenten anlitar både ideella 
och professionella musiker och artister och gör kontrakt för dessa samt för ledare/instruktörer till 
kurserna. Medverkan vid distriktets styrelsemöten samt att vara ansiktet utåt mot 
medlemsföreningar och samarbetspartners i länet, t ex Länsmusiken i Stockholm. Arbete på kvällar 
och helger förekommer.  

Kvalifikationer: 
Vi ser helst att du har högskoleutbildning inom musik/projektledning eller motsvarande. Du bör ha 
tidigare erfarenhet av arbete med administration och/eller projektledning, samt vara noggrann och 
strukturerad och ha viss kunskap eller förmåga inom enklare ekonomihantering och budgetering. 

Meriter: 
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete i ideell sektor. Vana av att arbeta i 
projektform och erfarenhet av att arbeta med webb, hemsida och sociala media är också ett plus.  

Du förväntas kunna arbeta både självständigt och i grupp, kunna ta eget ansvar och leda andra när 
det behövs, och du får gärna vara en initiativrik och socialt lagd person som i projektperioder jobbar 
mera för att i perioder av mindre arbete jobba mindre. Arbetstiden är flexibel och man kan ibland 
jobba på distans, men du förväntas jobba från kontoret på Skeppsholmen minst 2 dagar i veckan. 

Arbetstid: 
60 % under 1 år för tjänstledig konsulent, från 1 januari 2018 

Lön: 
Månadslön tillämpas, RUM är har kollektivaavtal med Unionen och Akademikerförbundet. 

Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-05 
Vi tar endast emot ansökan via e-post: helena.martinsson@rum.se 
Frågor kan ställas till samma adress. 
OBS! Skicka gärna in ansökan tidigare då löpande urval kan komma att ske. 
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Arbetsgivare 
Riksförbundet Unga Musikanter 
Läs mer om RUM på www.rum.se 

Om Riksförbundet Unga Musikanter 
Riksförbundet Unga Musikanter är en av Sveriges största ideella ungdomsorganisationer. Vi vänder 
oss till alla barn och ungdomar som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland 
våra ca 40 000 medlemmar i 400 lokalföreningar i hela landet utövas det massor av musik- och 
kulturaktiviteter av olika slag. 
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