Teckenspråkstolk, vikariat
Vad innebär tjänsten?
Som teckenspråkstolk arbetar du på enheten Tyst Teater på Riksteatern. Tyst Teater producerar och
förmedlar turnerande scenkonstverksamhet på teckenspråk av och med döva samt teckenspråkiga
konstnärer och kulturarbetare. Verksamheten inom Tyst Teater bygger på dialog med teckenspråkiga.
Tyst Teater har även ett internationellt uppdrag, som ska möjliggöra delaktighet för döva i ett globalt
perspektiv.
Enheten Tyst Teater, som är en del av Teateravdelningen, består av 7 medarbetare och du rapporterar till
verksamhetsledaren. Som teckenspråkstolk tolkar du i många olika situationer hos Riksteatern,
exempelvis vid personliga möten, gruppmöten samt under repetition. Enligt god tolksed tar du ansvar för
dina tolkuppdrag såväl inför, under som efter.
Du har även hand om administrativa uppgifter som tolkbokningar i huset, ansökan till
arbetsförmedlingen samt kontakt med Tolkcentralen.
Du är en del av Riksteaterns Tyst Teater, vilket innebär att du arbetar i ett bikulturellt och tvåspråkigt
arbetslag.
Vad är viktigt för rollen?
Du har en godkänd tolkutbildning av tolk- och översättarinstitutet, eller likvärdig utbildning samt har
några års yrkeserfarenhet som teckenspråkstolk. Du har mycket goda kunskaper i svenskt teckenspråk
och i svenska språket i såväl skrift som kommunikation. Då vi även arbetar en del på engelska vill vi att
du är bekväm med att tala engelska i ditt arbete. Har du erfarenhet att tolka inom scenkonst är det en
fördel. Vi ser gärna att du kan internationella tecken eller är öppen för att försöka kommunicera med t.ex.
kroppsspråk och gester.
Du är serviceinriktad, vilket märks på att du är öppen, utåtriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt
bemötande samt har intresse för och vilja att hjälpa andra. Du har integritet och är professionell i din
yrkesroll. Du identifierar negativa normer och agerar för att förändra dem. Du är bra på att arbeta
självständigt, utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning och du styr självständigt ditt arbete vad
gäller att prestera resultat och välja arbetsmetod.
Övrigt
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Hallunda, utanför Stockholm. Det är ett vikariat under ett år
med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker efter överenskommelse, så snart som möjligt.
Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Välkommen med din ansökan!

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230
Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 anslutna organisationer i hela Sverige är en del av
Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Kärnan i folkrörelsen är
ideellt arbetande i teaterföreningar över hela landet – det är de som är Riksteaterns ägare. Som folkrörelse
och nationell scenkonstinstitution bär Riksteatern ett stort ansvar att genom ett tydligt jämlikhets- och
mångfaldsarbete skapa scenkonst som har förutsättningar att nå alla i hela landet. Riksteaterns vision är
scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse. Vi vill vara en organisation för alla, med plats för var
och ens särskilda förmågor, perspektiv och kreativitet. Därför strävar vi efter blandad arbetskraft som med
sina olika erfarenheter har förutsättningar att bredda vårt utbud av scenkonst och därmed nå en bredare
publik. Vi strävar med andra ord efter mångfald på, bakom och framför scenen. Riksteatern medverkar till
mer än en miljon scenkonstbesök per år och har också en omfattande internationell verksamhet.
Cullbergbaletten och Tyst Teater är en del av Riksteatern. Läs mer på riksteatern.se
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