Vi söker 1st ljudtekniker samt 1st ljud/ljustekniker inför hösten 2017.
Vi söker dig som brinner för teknik och service. Vi ser det som en självklarhet att du har goda
kunskaper inom området och att du har arbetat inom live-, scen- och/eller eventbranschen i några år.
Du är inte är rädd för att fatta snabba beslut samt är den problemlösare som krävs för yrket.
Du är en social och utåtriktad person som kan få våra kunder och branschkollegor att känna trygghet
och glädje av att jobba med oss, både som tekniker, men även personen som koordinerar och är
behjälplig, då vi oftast går in i bägge dessa roller i vårt arbete.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, ta ansvar och ta god hand om våra kunder då vi ofta kör
enklare upplägg så som konferenser, singbackartister, trubadurer m.m. där det inte krävs mer än en
man för jobbet. Då är du där förutom tekniker även som en slags "eventledare" eller "koordinator".
Ett krav för att söka tjänsten är att du har minst B-körkort.
Tjänsten som Ljudtekniker kommer innefatta en variation av både enklare och mer krävande
teknikerjobb. En dag kan det vare ett sing-back jobb som står på schemat medan dagen efter ett helt
storband eller 12-mannaband som skall mixas. Tjänsten kommer även innehåll enklare ljus och
bilduppdrag vid konferenser.
Tjänsten som Ljud/ljustekniker kräver en person som har god kunskap inom ljusteknik, men även en
grundkunskap inom ljudteknik för att göra enklare ljudteknikerjobb. Även här kommer enklare bildjobb
vara aktuellt.
ADJ Produktion AB är en av Göteborgs snabbast växande ljud- och ljusfirmor med inriktningen: "små
till medelstora uppdrag" En dag på vårt jobb kan innebära allt ifrån att köra ut och rigga upp och ned
en enklare anläggning för en DJ, vara inhyrd som tekniker för en konferens, till att vi kör fullt band med
full ljud-och ljusuppsättning.
Från och med hösten 2017 har vi vårt kontor och lager i Jonsereds Fabriker.
Referenser är önskvärt.
Ni är varmt välkommen att kontakta oss om ni har frågor angående tjänsterna.
Sista ansökningsdag 2017-07-10
Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Intervjuer kommer ske löpande.
Maila din ansökan till: jonas@adjproduktion.se eller anders@adjproduktion.se
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Jonas och Anders

