UNGE KUNSTNERES SAMFUND SØKER NY DAGLIG LEDER
UKS søker en daglig leder som vil videreutvikle og styrke UKS’ særegne karakter
og posisjon som både visningssted for samtidskunst, faglig-sosialt samfunn og
landsdekkende medlemsorganisasjon.
Daglig leder ved UKS må ha solid kunnskap om samtidskunstfeltet nasjonalt og
internasjonalt samt interesse for fagpolitiske spørsmål og prosesser.
Vi ser etter en ambisiøs person, som fra våre lokaler i St. Olavs gate 3 skal lede
organisasjonen gjennom våre mest sentrale arbeidsoppgaver over de neste
årene:
–

UKS 100:
UKS’ 100-årsjubileum skal markeres med blant annet en stor
gruppeutstilling i overlyssalene på Kunstnernes Hus sen høst 2021.

–

Nye lokaler for UKS:
Arbeid med en fremtidig, permanent relokalisering av UKS.

–

Program og juryering:
Daglig leder har ansvar for gjennomføringen og formidlingen
av utstillingsprogram og arrangementer på UKS. UKS’ hovedprogram er
basert på en Open Call hvor daglig leder deltar i juryen sammen med
styret. I 2019 holdt institusjonen over 30 arrangementer, i tillegg til
hovedprogrammet bestående av fire juryerte soloutstillinger.

–

Budsjett, regnskap og fundraising:
Daglig leder er ansvarlig for UKS’ økonomiske drift; både regnskap,
årsbudsjett og fundraising til særskilte prosjekter, for eksempel UKS’
100-årsjubileum. UKS mottar offentlig støtte til visningsrommet og det
faglige programmet. Daglig leder har ansvar for UKS’ årlige
driftstilskuddsøknader til Kulturrådet og Oslo kommune, og vil
kontinuerlig være i tett dialog med disse om behovet og mulighetene for
økte bevilgninger.

–

Medlemsarbeid og administrasjon:
UKS har opp imot 700 medlemmer og er den største fagorganisasjonen
tilknyttet Norske Billedkunstnere (NBK). Daglig leder og UKS’ stab
fungerer som sekretariat for UKS’ styre, og utgjør kontaktflaten mot

organisasjonens medlemmer gjennom medlemsbrev, seminarer,
forelesninger, utstillinger og lignende. Daglig leder er ansvarlig for
utarbeidelsen av UKS’ årsrapport i samarbeid med styreleder, og er
ansvarlig for årsregnskap og gjennomføring av årsmøter.
–

Lokalt og internasjonalt samarbeid:
Daglig leder holder kontakt og samarbeider med andre nasjonale og
internasjonale kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre
potensielle samarbeidspartnere, samt offentlige myndigheter.

–

Ledelse:
Daglig leder har personalansvar og ansvar for daglig drift og sørger
dermed for trivsel og samarbeid blant personalet, og arbeider for at alle
medarbeiderne utvikler seg for å nå våre felles mål.

Daglig leders profil:

Vår nye daglig leder er en person med gode samarbeidsevner og
forståelse for administrasjon, organisasjonsbygging, økonomistyring og
prosjektledelse, som har gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig på
engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk.
Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.
Daglig leder deltar i arbeidet med UKS’ langsiktige mål og strategier i samarbeid
med UKS’ styre og utarbeider årlig budsjettforslag og handlingsprogram.
Nærmeste overordnede til daglig leder er UKS’ styre. Utenom styremøtene
rapporterer daglig leder til styrets leder. Årsmøtet er UKS’ øverste organ, hvor
styre og daglig leder legger frem UKS’ Årsrapport.

Praktisk informasjon:

På bakgrunn av innsendt søknadsmateriale vil kandidater bli invitert til
intervju i oktober. Intervjuene vil foregå i Oslo.
–

Stillingen er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse
etter avtale. Lønn etter avtale innenfor rammen av statens lønnstrinn
55-65.

–

Spørsmål om stillingen rettes til:
Styreleder Steffen Håndlykken, tlf. 402 11 281

–

Søknad med motivasjonsbrev (maks 2 sider), CV (maks 3 sider),
referanser og eventuelle attester sendes på epost til:
s.handlykken@uks.no

–

Søknadsfrist: 19. september 2020

OM UKS

UKS (Unge Kunstneres Samfund) er et visningssted for samtidskunst og en
landsdekkende fagorganisasjon for kunstnere. Institusjonen ble stiftet av
kunstnere for kunstnere i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges
viktigste utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle kunstpraksiser.
Som visningssted er UKS en pådriver for kritiske stemmer i samtidskunsten, og
sikter mot å ha kunstnerisk og politisk betydning både i og utenfor Norge.
Prinsippet som ligger til grunn for UKS’ fagpolitiske arbeid er at kunst og
kunstnerisk ytringsfrihet er en essensiell grunnsøyle i et demokratisk
samfunn. For å støtte opp om dette har UKS både direkte kontakt med
offentlige myndigheter, og en tydelig tilstedeværelse i det offentlige
ordskiftet.
UKS holder til i St. Olavs gate 3, sentralt i Oslo. Utstillingslokalet er på
ca. 150 m2. UKS er en allmennyttig organisasjon. Norsk Kulturråd er
hovedfinansieringskilde for utstillingsvirksomheten.

