Feriepraktik bild och form sommaren 2019
Under feriepraktiken får du som är konstintresserad möjlighet att prova på att arbeta med street art
och muralmåleri under handledning av en professionell konstnär. Feriepraktiken arrangeras i
samarbete med Örebro konsthall och Örebro kommun.
Arbetsuppgifter:
Under feriepraktiken arbetar vi tillsammans fram ett permanent konstverk i en gångtunnel i
Brickebacken i Örebro. Det dagliga arbetet består av att ingå i hela skaparprocessen - från idé,
skissarbete och att öva teknik och slutligen tillsammans med handledaren/konstnären och övriga
deltagare skapa en muralmålning. Vi kommer att arbeta utomhus en stor del av tiden, men vi
kommer även att ha verksamhet inomhus. I arbetet ingår både individuellt skapande och samarbeten
med andra ungdomar. Under feriepraktiken anordnas dessutom studiebesök i OpenART i Örebro och
samtal om konst och det offentliga rummet.
Ansökan:
För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare på Region Örebro läns sida för lediga jobb.
Leta reda på annonsen för feriepraktik bild och form, fyll i alla uppgifter som behövs och ladda upp
ett personligt brev. Därefter skickar du in ansökan.
I det personliga brevet berättar du t.ex. om dina intressen och om du har tidigare erfarenheter av att
arbeta med bild, konst och skapande. Du får också gärna berätta lite om dig själv, dina framtidsplaner
samt eventuella tidigare jobb/praktikplatser. Om du istället för ett personligt brev vill berätta
muntligt kan du spela in en kort film med din mobilkamera där du berättar om dig själv.
E-posta en länk till filmen till oss på ulrika.stigback@regionorebrolan.se Skicka inte filmen direkt i
mejlet då den kan vara för stor för att gå via e-post. Länka istället från Dropbox, Google Drive,
YouTube, Sprend, WeTransfer eller liknande. Se till att ange ditt namn i mejlet så att vi kan koppla
ihop filmen med den ansökan du gjort på webben.
Observera att om du inte bifogar ett personligt brev eller en film där du berättar om dig själv så kan
vi tyvärr inte gå vidare med din ansökan.

Kvalifikationer:
Du som till sommaren 2019 slutar grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2.
Du bör ha intresse för bild och form och vi ser gärna att du tycker om att måla, teckna eller på annat
sätt jobba med skapande.

Viktig information och hålltider:
2 april: Kallelse till intervju skickas ut. Ett mindre antal sökande kallas till anställningsintervju innan
slutligt urval görs. Kallelsen skickas till den e-post som du anger i ansökan.
4 april: Intervjuer genomförs under eftermiddagen och kvällen, i Örebro.

Tillträde:
Praktiken börjar med en introduktionsdag fredag den 14 juni och pågår sedan under veckorna 2527, (17 juni – 5 juli). Arbetstiden är 7 timmar/dag.
Feriepraktiken är förlagd till Örebro.

Upplysningar:
Ulrika Stigbäck, Utvecklingsledare bild och form
Telefon 072-147 53 72
E-post: ulrika.stigback@regionorebrolan.se

Ansökan görs här: https://www.regionorebrolan.se/sv/Arbete--utbildning/Lediga-jobb/
Sista ansökningsdag:
2019-03-31
Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?
Kom på vår på informationsträff! Här får du information om Region Örebro läns alla feriepraktiker
inom kultur. Under sommaren 2019 erbjuder vi arbete inom bild och form, dans, film, litteratur, slöjd
och teater.
Tisdagen 12 mars klockan 18.00-19.00
Conventum - Teatercaféet
Olof Palmes torg 1 i Örebro

