
 
 

SALGS- OG KOMMUNIKATIONSANSVARLIG PÅ SORT/HVID – BARSELSVIKARIAT 

 

Sort/Hvid søger en struktureret og engageret barselsvikar for vores salgs- og kommunikationsansvarlige til at 

styre Sort/Hvids eksterne kommunikation.  

 

Vi tilbyder en plads i et produktivt og ambitiøst teaterhus med masser af spændende samarbejdspartnere, 

hvor du får masser af frihed til at udvikle Sort/Hvids kommunikationsstrategi. Du vil i stillingen bl.a. varetage 

pressekontakt, lave opsøgende salg, skrive fængende og interessant til hjemmesiden og på de sociale 

medier, markedsføre vores forestillinger samt vedligeholde teatrets visuelle profil i samarbejde med 

grafikere, fotografer mv. Alt sammen i tæt samarbejde med Sort/Hvids kunstneriske direktør Christian Lollike.  

 

Primære arbejdsopgaver og ansvarsområder 

Dit primære ansvar bliver at skabe interesse om Sort/Hvids forestillinger både blandt publikum og presse og 

sikre, at al formidling udtrykker Sort/Hvids kunstneriske profil. Jobbet er alsidigt og dækker hele 

kommunikationsprocessen, herunder blandt andet:  

 

- Kommunikationsstrategi  

- Pressestrategi og opsøgende pitcharbejde 

- Interessevækkende beskrivelser af forestillinger til hjemmesiden 

- Produktion af indhold til sociale medier, nyhedsbreve, hjemmesiden m.m.  

- Udformning af visuel identitet til forestillinger samt annoncer, plakater, programmer m.m. i 

samarbejde med grafisk bureau  

- Følge salget og tilrettelægge markedsføringstiltag derefter 

- Planlægning og processtyring i forbindelse med bl.a. fotoshoots og trailers  

 

Hvem er du? 

Du er kreativ, ambitiøs og kan holde hovedet koldt, selvom der er mange bolde i luften. Du har gode 

samarbejdsevner, masser af gåpåmod og er løsningsorienteret. 

 

Vi forventer, at du  

- har erfaring med eller mod på opsøgende pressearbejde  

- kan skrive fængende og grammatisk fejlfrit 

- har erfaring med sociale medier 

- kan sætte dig ind i Sort/Hvids nuværende visuelle og skriftlige stil og fortsætte den 

 

Jobbet er fuld tid og tidsbegrænset fra december 2021 til og med september 2022, med mulighed for 

forlængelse. Send CV og motiveret ansøgning til job@sort-hvid.dk senest den 8. november. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til maja@sort-hvid.dk  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Om Sort/Hvid  

Sort/Hvid er et lille storbyteater i Københavns Kommune. Vi skaber teater, performances, film, opera, ballet, 

skulpturer og virtuelle værker, der undersøger aktuelle samfundsmæssige og politiske emner på tværs af 

genre og form. Sort/Hvid er ledet af kunstnerisk direktør Christian Lollike. Siden 2021 har Sort/Hvid været 

scene for musikdramatik. Læs om Sort/Hvid på  
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