
Haemme Suomen Saksan-instituuttiin osaavaa ja innostunutta

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Työskentelet  A I S T I T − coming to our senses -projektissa osana Suomen Saksan-instituutin 
tiimiä Berliinissä. A I S T I T − coming to our senses on Suomen Saksan-, Benelux-, Lontoon- 
ja Ranskan kulttuuri- ja tiedeinstituuttien suurhanke, jonka lähtökohtana ovat aistikokemukset 
ja niiden keholliset, sosiaaliset, poliittiset ja teknologiset ulottuvuudet 2020-luvun Euroopassa. 
Hankkeen kuraattoreina toimivat kuvataiteilija Hans Rosenström sekä kuraattori ja koreografi Satu 
Herrala. Hanke on esillä vuonna 2021 Berliinissä, Lontoossa, Pariisissa, Brysselissä ja Helsingissä. 
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin 
säätiö.

A I S T I T − coming to our senses -projektiin sisältyy erilaisia tapahtumia Euroopassa. Hankkeeseen 
kutsuttavilta nyky- ja esitystaiteilijoilta tilataan uusia, aiheeseen liittyviä teoksia. Teokset esitellään 
keväällä 2021 Suomen neljän kulttuuri- ja tiedeinstituutin kohdemaissa sekä alkusyksystä 2021 
Suomessa. Tapahtumat rakennetaan yhteistyössä paikallisten festivaalien, teattereiden ja taide- ja 
kulttuuri-instituutioiden kanssa. Kuhunkin esityspaikkaan koostetaan tapahtumakokonaisuus, 
joka muodostuu tilausteoksista, vierailuesityksistä, taiteilijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
keskusteluista sekä työpajoista. 

Tehtäväsi on vastata ohjelmatuotannosta kaikissa viidessä kaupungissa yhteistyössä hankkeen ku-
raattorien ja instituuttien kanssa. Vastaat osaltasi siitä, että projekti etenee aikataulun mukaisesti. 
Avustat myös projektin viestinnässä sekä Suomen Saksan-instituutin tiedottajaa ulkoisessa vies-
tinnässä. Lisäksi tehtäviisi kuuluu muita Suomen Saksan-instituutin toimintaan liittyviä ohjelma-
tuotannon sekä hallinnon tehtäviä. Tehtävä edellyttää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä sekä 
matkustelua Euroopassa. 
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Sinulla on:

- tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto
- kokemusta vastaavista tehtävistä , erityisesti viestinnän ja/tai kulttuurituotannon alalta 
- digitaalisen ja sosiaalisen median kanavien tuntemusta
- kokemusta projektin talousseurannasta ja raportoinnista
- erinomainen suomen, saksan ja englannin kielen taito, ruotsin kielen taito on eduksi. 
Kieli- ja kirjoitustaidon lisäksi arvostamme visuaalista silmää, luovuutta ja perustaitoja  
eri Adobe- ja Office-ohjelmien käytössä. 

Toivomme lisäksi yhteistyöhenkeä, hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja avoimuutta. Itsenäinen 
ote työskentelyyn, hyvä paineensietokyky sekä erinomaiset organisointi- ja vuorovaikutustaidot 
ovat olennainen osa tehtävässä onnistumisessa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä näköalapaikalla kansainvälisen suuren 
taidehankkeen parissa. Pääset mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan korkeatasoista ja 
monipuolista ohjelmaa. Työyhteisömme on kansainvälinen ja innostunut siitä, mitä teemme.

Työsuhde  on määräaikainen. Työ on kokoaikainen ja sijoittuu ajalle elokuu 2020 – syyskuu 
2021 (14kk). Työn suorituspaikka  sijaitsee ensisijaisesti Berliinissä. Palkka on 2600 € / kk.

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen Saksan-instituutin johtaja Laura Hirvi, puh: +49 171 210 3466 
ja A I S T I T -hankkeen viestintäpäällikkö Sini Rinne-Kanto, puh: +33616104429. 

Kiinnostuitko tehtävästä? Toimita hakemuksesi sähköisesti osoitteeseen suvi.wartiovaara@finstitut.
de. Merkitse otsikoksi “PROJEKTIKOORDINAATTORI”. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee 
liittää ansioluettelo sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot. Hakuaika päättyy perjantaina 
29.5.2020 klo 16.00 EEST. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 

Suomen Saksan-instituutti on vuonna 1994 perustettu yleishyödyllinen kulttuuri- ja tiedeinstituutti. 
Instituutin tehtävänä on edistää Suomen ja saksankielisten maiden välistä yhteistyötä 

kulttuurin, tieteen ja talouden aloilla. 
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