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Ledig tjänst – Lokaltekniker
Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, är en enskild utbildningsanordnare och
högskola grundad 1960. Den huvudsakliga utbildningsinriktningen vid SMI är instrumentaloch sångpedagogutbildning vilket har som mål att studenterna efter examen ska undervisa vid
musik- och kulturskolor, folkhögskolor samt inom andra frivilliga undervisningsformer. SMI
utbildar även logonomer (röst- och talpedagoger med estetisk inriktning) samt ger fristående
kurser i bl.a. skapande dans och estetiska lärprocesser. Studenter som vill erhålla den
lärarbehörighet som grund- och gymnasieskolan kräver kan efter examen på SMI genomföra
en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) om 90hp vid annat lärosäte.
Från sommaren 2017 finns SMI i nya anpassade lokaler vid campus Flemingsberg intill
Södertörns högskola, Huddinge kommun.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som lokaltekniker är ett rörligt och varierande arbete där du arbetar självständigt
med både planering och akuta uppdrag. Du kommer att ta emot och handlägga ärenden vid
SMI:s expedition samt bistå ledning med arbetsplatsservice och administrativ assistans i
expeditionens ordinarie verksamhet med bl.a. tillfällig bemanning, framställning av material
och att hålla de allmänna personal- och studentutrymmen i ordning, allt under koordinering av
studiesekreteraren som ansvarar för Expeditionens verksamhet.
Som lokaltekniker kommer du att jobba med allmän daglig service till SMI:s studenter,
anställda och vid tillfälliga lokal- och instrumentuthyrning. I arbetsuppgifterna ingår
iordningställande och fortlöpande underhåll av undervisningsrum, post- och godshantering,
nyckel- och accesshantering, felanmälan och uppföljning, enklare reparationer och
förebyggande service och underhåll av SMI:s lokaler, inventarier och musikinstrument samt
tekniskt AV-support, inklusive scenteknik i samband med konserter, redovisningar,
konferenser, seminarier mm. Du ska även planera och ombesörja omflyttningar av utrustning
och möbler för verksamhetens återkommande behov.

Kvalifikationer
Vi söker en person med relevant utbildningskompetens och/eller arbetslivserfarenhet av
likvärdiga uppgifter. Du har kunskap om musikinstrument och AV-utrustning med särskild
betoning på ljudteknik. Du bör även ha goda kunskaper i svenska och engelska samt
grundläggande datakunskaper i Office-/Googlepaketet och erfarenhet av IT-baserade
databassystem.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du ser dig själv som en problemlösare och du tar
ett personligt ansvar för ditt arbete. Eftersom du dagligen kommer i kontakt med personal,
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studenter och tillfälliga besökare är du utåtriktad, har god initiativförmåga och är social och
lyhörd. Som person är du flexibel, serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och teamkänsla,
är stresstålig, kan jobba i högt tempo och kan effektivt planera för och växla mellan olika
typer av arbetsuppgifter.
Meriterande är tidigare arbete med kundtjänst och service, inom scenisk produktion som ljudoch ljusdesign, inspelningsteknik med redigering och framställning för distribution, god insikt
i AV-teknik och tekniska system, erfarenhet av passersystem och gärna någon form av
brandskyddsutbildning.
SMI kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ
helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av
verksamheten.
Din ansökan ska bestå av
- Personligt brev med motivering om varför du söker tjänsten
- CV inklusive styrkt meritsammanställning där du beskriver dina meriter utifrån
exempelvis följande kriterier:
o Utbildning: All utbildning och kompletterande fortbildning du har genomgått efter
grundskolan.
o Arbetslivserfarenhet: Lista och beskriv de arbetsuppdrag du har genomfört
inklusive anställningar och tillfälliga projekt/produktioner du har engagerats i.
o Erfarenhet av eget musikutövande, scenisk produktion eller annan konstnärlig
verksamhet i förekommande fall.
- Referenslista med minimum två på förhand informerade referenspersoner
- Kopior av vidimerade betyg/intyg, examensbevis från kurser och utbildning mm.
- Annat av värde för din ansökan.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, inleds med provanställning 6 månader
Anställningens omfattning:
60-100 % av heltid efter överenskommelse. I tjänsten ingår tillfälliga arbetsuppdrag på
kvällar och helger. Därför tillämpas flextid i arbetstidsförläggning, i enskild
överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde, med hänsyn till verksamhetens
behov i enighet med gällande kollektiv- och lokala avtal.
Lönenivå:
Motsvarande Arbetsgivaralliansens befattningsskikt 0756, avdelning Utbildning och
Folkbildning
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Tillträde:
1 augusti 2018, senare tillträde kan förhandlas.
Kontakt:
Ian Plaude, rektor, rektor@smi.se, 08-611 38 65
Cattis Eriksson, studiesekreterare, info@smi.se, 08-611 0502
Lokala fackliga företrädare:
Ulf Hellerstedt, SULF, ulf.hellerstedt@smi.se
Hans Sjögren, Lärarförbundet, hans.sjogren@smi.se
Publicerat:
2018-05-06
Sista ansökningsdag:
Samtliga ansökningshandlingar ska, märkta med ”Lokaltekniker SMI” i ämnesraden,
insändas elektroniskt till ansokan@smi.se senast den 08 juni 2018.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp utan tar enbart
emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.
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