
TÖÖÜLESANNETEKS ON
• Lavastuste turundus-, kommunikatsiooni- ja müügitöö planeerimine ja elluviimine
• Müügistrateegia väljatöötamine, uute klientide otsimine ja kliendisuhete hoidmine
• Reklaammaterjalide koostamise, tootmise ning eksponeerimise koordineerimine
• Turundusürituste korraldamine
• Digitaalsete kanalite (koduleht, sotsiaalmeedia, infokiri jne) haldamine
 
OOTAME, ET SUL ON
• Varasem edukas töökogemus turundusalal kultuurivaldkonnas
• Väga hea eesti- ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, vene keel soovitatav
• Heal tasemel arvutikasutamise oskus
• Tulemustele orienteeritus
• Oskus töötada nii meeskonnas kui iseseisvalt
 
PAKUME SULLE
• Vaheldusrikast tööd ja võimalusi enesearenguks
• Võimalust kaasalüüa suure arengupotentsiaaliga teatriorganisatsiooni meeskonnas
• Rahvusvahelist ja kaasaegset töökeskkonda
 

TÄHTAJAD 
• Kandideerimiseks palun saada CV 24. oktoobriks 2019 aadressile: info@vabalava.ee
• Tööaeg:  Täistööaeg, tööle asumine esimesel võimalusel
• Asukoht:  Telliskivi 60a/C1, Tallinn 10412

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud 
etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks 
on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele 
soodsaid arengutingimusi nii Tallinna ja Narva 
teatrihoonete kui erinevate tugiteenuste näol 
ning arendada rahvusvahelist koostööd.

www.vabalava.ee

SA VABA LAVA KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI  

TURUNDUSJUHI 
LEIDMISEKS



TÖÖÜLESANNETEKS ON
• Lavastuste planeerimine, produtseerimine ja elluviimine
• Rahastusprojektide kirjutamine, eelarvestamine ja aruandlus
• Koostöölepete sõlmimised erinevate osapooltega
• Lavastusprotsessi sujuva kulgemise eest vastutamine
 
OOTAME, ET SUL ON
• Varasem projektijuhtimiskogemus kultuurivaldkonnas
• Hea ajaplaneerimisoskus ja tulemustele orienteeritus
• Hea eesti- ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, vene keel soovitatav
• Heal tasemel arvutikasutamise oskus
• Oskus töötada nii meeskonnas kui iseseisvalt
 
PAKUME SULLE
• Vaheldusrikast tööd ja võimalusi enesearenguks
• Võimalust kaasalüüa suure arengupotentsiaaliga teatriorganisatsiooni meeskonnas
• Rahvusvahelist ja kaasaegset töökeskkonda
 

TÄHTAJAD 
• Kandideerimiseks palun saada CV 24. oktoobriks 2019 aadressile: info@vabalava.ee
• Tööaeg:  Täistööaeg, tööle asumine esimesel võimalusel
• Asukoht:  Telliskivi 60a/C1, Tallinn 10412

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud 
etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks 
on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele 
soodsaid arengutingimusi nii Tallinna ja Narva 
teatrihoonete kui erinevate tugiteenuste näol 
ning arendada rahvusvahelist koostööd. www.vabalava.ee

SA VABA LAVA KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI  

PRODUTSENT-
PROJEKTIJUHI 
LEIDMISEKS


