
 
 

Clownronden söker verksamhetsledare 
 
Clownronden är en grupp professionella, specialutbildade artister som varje vecka gör sjukhusbesök hos sjuka 
eller funktionsnedsatta barn, ungdomar och äldre på sjukhus och andra vårdinrättningar. Clownbesöken är 
menade att, i nära samarbete med vårdpersonalen, underlätta sjukhusvistelsen och vara ett komplement till 
vården. I Clownrondens situations- och improvisationsbaserade metod står interaktivitet i centrum, där syftet är 
att skapa meningsfulla möten. Möten som kan lindra oro och stress och sprida hopp och glädje till dem som 
befinner sig i en svår situation. 
 
Clownronden är bidragsfinansierad och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Clownronden har i dagsläget 
sju fastanställda sjukhusclowner och en kommunikatör och kompletterar verksamheten med timanställda vid 
behov. Verksamheten har kontoret i Malmö, men har hela Skåne som arbetsfält.  

 
Som verksamhetsledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att samordna och samverka med 
personalen, hantera administration och ekonomi, samt att utveckla verksamheten i samverkan med 
vår kommunikatör; 

- Du har personalansvar, samordnar, arbetsleder, utvecklar och coachar clownerna. Du för en 
löpande dialog med medarbetarna och tillsammans skapar ni förutsättningar för en god 
arbetsmiljö. 

- Du har det strategiska och operativa ansvaret, du planerar verksamheten och sköter 
schemaläggning av bl a sjukhusbesök, repetitionsdagar och arbetsplatsträffar. I samverkan 
med gruppen, är du delaktig och drivande i den konstnärliga utvecklingen av verksamheten. 

- Du har huvudansvar för ekonomisk planering och uppföljning, löner, bokföring och rapporter, 
och arbetar tillsammans med vår kommunikatör som är ansvarig för 
insamlingsverksamheten. 

- Du driver, samordnar och följer upp projekt inom ramen för verksamheten (t ex projekt inom 
äldreomsorgen eller ASIH avancerad sjukvård i hemmet). 

- Du har, tillsammans med vår kommunikatör, ansvar för löpande kommunikation externt och 
internt. 

 
Du har tidigare arbetat inom kulturell sektor i en ledande roll. De erfarenheter och kompetenser vi 
efterfrågar är; 

- erfarenhet av arbetsledning & personal, vana att leda och fördela arbetet, samt utveckla och 
motivera medarbetare, 

- erfarenhet av konstnärligt arbete och god förståelse för kreativa processer, 
- erfarenhet av kulturell och ideell verksamhet och/eller god förståelse för kulturverksamhet, 
- vana att organisera och administrera, t ex planera, driva och samordna projekt, rapportera, 

följa policydokument och arbetstidsavtal, vana vid dokumentering och hantering av 
ekonomiska underlag. 

 
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga, är tydlig, öppen och ärlig. Du har en grund-
läggande förmåga att organisera och skapa struktur i ditt arbete. Det vi ser som absolut självklart är 
att du kan samverka med hela arbetsgruppen och är trygg i dig själv och kan möta människor på ett 
bra sätt, såväl i den egna organisationen som gentemot uppdragsgivare och styrelse. 

• Anställningsform diskuteras, initial tidsbegränsad anställning kan bli aktuell med möjlighet till 
förlängning/tillsvidareanställning. Kollektivavtal tillämpas. 

• Tjänstgöringsgrad: 80%. 
• Placering: Malmö 

 
Maila din ansökan (CV och personligt brev) till rekrytering@clownronden.se Senast den 20/2 vill vi ha 
din ansökan. Eventuella frågor besvaras av vår styrelseordförande Lena Holmberg lena@karakai.se 
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