
 

Dansk Kulturinstitut søger institutleder til Skt. Petersborg, Rusland 

 

Dansk Kulturinstitut søger fra årsskiftet 2017/2018 en ny chef for Instituttet i Skt. Petersborg, som med bopæl  

i byen skal kunne skabe dansk kulturaktivitet i Rusland.  

 

Jobbet 

Den kommende institutleder skal medvirke til at definere Ruslands-afdelingens virke, så der skabes gensidig 

inspiration, der beriger og bevæger kultur og samfund i begge lande og skaber et kreativt og frugtbart forhold 

mellem de deltagende parter.  

 

Som Institutleder vil hovedopgaverne være følgende: 

 At skabe kulturprojekter med relevante kulturaktører i Danmark og Rusland. 

 At rådgive dansk og russiske kulturaktører om samarbejdsmuligheder. 

 At følge kulturtiltag i Rusland og sikre, at Dansk Kulturinstitut udnytter muligheder for samarbejde og 

medfinansiering i Rusland. 

 Foredragsvirksomhed. 

 Planlægge studie- og kulturrejser. 

 Etablere aktiviteter der kan bidrage til egenindtjening. 

 Personaleledelse samt ansvar for regnskab og rapportering. 

 

Kvalifikationer 

Vi søger en person med Ruslands-erfaring, der er dynamisk, engageret, har fingerspitzgefühl og: 

 Bredt kendskab til kunst, kultur og samfundsforhold i Danmark. 

 Indsigt i og interesse for russisk kunst, kultur, sprog, samfundsforhold samt kendskab til områdets 

kulturaktører. 

 Relevant erfaring med udvikling, fundraising og ledelse af kulturprojekter inden for et bredt 

kulturbegreb. 

 Dygtig network’er der forstår at knytte og vedligeholde kontakter. 

 Gode formidlingsevner. 

 Relevant uddannelse.  

 Behersker russisk i tale samt engelsk i såvel skrift som tale. 

 Ledelseserfaring.  

 



 

 

 

Afdelingen i Skt. Petersborg 

Dansk Kulturinstituts afdeling i Skt. Petersborg har eksisteret siden 2003. Afdelingen er bemandet med  

2 projektmedarbejdere og en bogholder. Derudover er der løbende tilknyttet praktikanter. 

 

Ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Stillingen er tidsbegrænset 

til foreløbig 2 år med mulighed for forlængelse. Stillingen besættes ved udstationering i Rusland og ønskes 

besat fra årsskiftet 2017/2018. Institutlederen skal kunne sikkerhedsgodkendes. 

 

Ansøgning 

Ansøgninger til stillingen skal være modtaget senest fredag d. 31. marts 2017 kl. 12. Ansøgning bilagt cv. samt 

dokumentation for uddannelse sendes elektronisk til mfp@danishculture.com. 

 

Samtaler afholdes i uge 17 og 18.  

 

Yderligere oplysninger 

Generalsekretær Michael Metz Mørch på mmm@danishculture.com tlf. 33368401 eller 40456270 eller 

Sekretariatschef Annemarie Lindstrøm på al@danishculture.com eller tlf. 3336 8402.  

 

 

Om Dansk Kulturinstitut 

 
Dansk Kulturinstitut er en selvejende institution. Siden 1940 har vi været engageret i at skabe gensidig 

forståelse mellem mennesker. Vi tror på, at kunst og kultur er blandt en af Danmarks vigtigste råvarer. Vi 

arbejder for, at skabe kendskab til og sympati for danske samfundsværdier. Sammen med vores partnere 

udvikler vi en lang række internationale kultur- og samfundsrelevante events og projekter, som skaber gensidig 

værdi og inspiration. Vi har pt. egne kontorer i Danmark, Belgien, Brasilien, Kina, Letland, Polen og Rusland. 

 

Du kan læse mere om Dansk Kulturinstitut på www.danishculture.com, eller følg os på: 

facebook.com/danskkulturinstitut/, instagram.com/danishculturalinstitutecph/ eller LinkedIn.  
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