
 

 

 

Haemme Suomen Saksan-instituuttiin osaavaa ja innostunutta 

 

Kulttuurivastaavaa 

 

Suomen Saksan-instituutti on vuonna 1994 perustettu yleishyödyllinen kulttuuri- ja tiedeinsti-

tuutti. Instituutin tehtävänä on edistää Suomen ja saksankielisten maiden välistä yhteistyötä 

kulttuurin, tieteen ja talouden aloilla. Se neuvoo ja verkottaa eri alojen toimijoita sekä tarjoaa 

yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolista ohjelmaa kulttuurista ja yhteiskunnasta  

kiinnostuneille. Instituutin toiminta-alue kattaa Saksan lisäksi Itävallan ja Sveitsin. Toiminnan 

tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteistyöhankkeita, jotka tarjoavat suomalaisille kulttuu-

rin ja tieteen ammattilaisille uusia kiinnostavia työmahdollisuuksia, verkostoja ja näkyvyyttä 

saksankielisessä Eurooppassa. 

 

Tehtäviisi kuuluu: 

 kulttuuriohjelman suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppaneiden (esim. museot, 

festivaalit, messut jne.) kanssa 

 kulttuuriohjelman arviointi, raportointi ja strateginen kehittäminen 

 projektinhallinnalliset tehtävät: 

- budjetin laatiminen ja valvominen yhteistyössä instituutin johdon ja kirjanpitäjän 

kanssa  

- neuvottelut saksalaisten, sveitsiläisten, itävaltalaisten ja suomalaisten yhteistyö- 

organisaatioiden kanssa 

- yhteydenpito taiteilijoihin ja yhteistyökumppaneihin 

 osallistuminen tiedotus- ja suhdetoimintaan 

 osallistuminen ulkoisen rahoituksen hankintaan 

 tehtävä sisältää matkustamista saksankielisessä Euroopassa 
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Sinulla on: 

 tehtävään soveltuva koulutus (ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto) 

 vähintään kolmen vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä 

 ohjelmisto-osaamista (Adobe- ja Office -paketit) 

 erinomainen suomen ja saksan suullinen ja kirjallinen kielen taito, ruotsin ja englannin 

kielen taito ovat eduksi 

 vahvaa projektinhallinnan osaamista 

 laaja kulttuurikentän tuntemus sekä verkostoja saksankielisessä Euroopassa ja 

Suomessa 

 hyvät verkostoitumistaidot 

 kokemusta varainhankinnasta 

 valmius ajoittaiseen työskentelyyn iltaisin ja viikonloppuisin 

 

Toivomme lisäksi asiakaspalveluhenkisyyttä, joustavuutta, avoimuutta ja esiintymistaitoa. 

Itsenäinen työskentelytapa, erinomaiset tiimityöskentelytaidot sekä hyvä ajanhallinta  

edesauttavat tehtävässä suoriutumisessa. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä 

mielenkiintoisessa kansainvälisessä ympäristössä. Pääset mukaan suunnittelemaan ja 

tuottamaan monipuolista ohjelmaa. Työyhteisömme on kansainvälinen ja innostunut siitä, 

mitä teemme. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työnantajana. Työ on koko-

päiväinen ja toimipaikka on Berliini. 

 

Sopimus on määräaikainen ja työ sijoittuu ajalle tammikuu 2020 –joulukuu 2022 (36kk). 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Laura Hirvi, puh: +49 171 210 34 66, 8.8 klo 11−12, 

15.8 klo 11−12 ja 26.8 klo 13−14 Suomen aikaan. 

 

Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetäthän hakemuksesi, joka sisältää CV:n ja saksankielisen 

motivaatiokirjeen, viimeistään 31.8.2019 tänne: laura.hirvi@finstitut.de 


