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Varighet Fast
Er du en trygg og ambisiøs leder med hjerte for det kunstfaglige?
Vi søker ny toppleder med solid kjennskap til kunst og kultur. En brobygger med solid nettverk
som evner å samarbeide bredt, internt som eksternt. Du er en strategisk sterk og samlende leder
som med stolthet og medarbeiderne i ryggen vil representere KODE i det offentlige rom.
Det forventes at direktøren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har ledererfaring fra en kulturinstitusjon som lever i dualiteten mellom «børs og
katedral» og innehar solid kunstfaglig kompetanse
Har god kjennskap til offentlig forvaltning, samt forståelse for politiske prosesser
Har bevist evne til å lede en virksomhet der ulike mennesker må samhandle og finne
kompromisser for å sikre best mulig resultat
Er en hands-on og operativ leder som er komfortabel med å løse store og små
problemer
Har en samlende lederstil og fokus på personalet, klarer å få legitimitet både hos
kunstnerisk, teknisk og administrativt personale.
Har gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse, en brobygger som evner å
bygge nettverk og samarbeide bredt internt og eksternt.
Har overordnet strategiske egenskaper; evner å holde overblikk i en kompleks
organisasjon med mange interessenter.
Er en trygg og erfaren leder
Er fleksibel og smidig; takler stadige endringer i prioriteringer og dagsorden
Behersker norsk eller annet skandinavisk språk

Stillingen er en åremålsstilling med en periode på seks år.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ønsker sin
søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. Søkeren vil bli
kontaktet dersom det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å unnta søknaden fra offentlighet.
For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med Korn Ferry ved Mette Krogsrud, tlf. 22 82 39 00
eller Tommy Skjervold, tlf. 930 56 450. CV og søknad sendes til postoslo@kornferry.com snarest
og innen 12. juni 2017.

Om arbeidsgiveren
KODE er et av Nordens største museer for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. En unik
kombinasjon av kunstmuseer og kunstnerhjem. Av samtidskunst, historiske gjenstander,
konserter og naturopplevelser. Museet har ca 70 ansatte, 200.000 besøkende per år og store
ambisjoner for sin samfunnsrolle.
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