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GEST (Gothenburg English Studio Theatre) söker turnerande 
tekniker 
 
Om tjänsten 
GEST söker en turnerande tekniker under sept-okt för föreställningen #WRU. Som 
tekniker ansvarar du för riggning av föreställningens scenografi samt riv. Du kommer 
som turnerande tekniker att representera GEST på turné och vara teaterns ansikte 
utåt vid besök hos bokare, du förväntas därför kunna kommunicera tydligt och trevligt 
mot bokare på plats. 
I tjänsten ingår att tillsammans med övrig ensemble köra bil till turnéns olika 
destinationer, att rigga scenografi och vara behjälplig mot bokare, köra 
föreställningarna och att på plats ha ytterst ansvar för föreställningen.  
 
Kvalifikationer 
 
Krav 

• Du har god kommunikativ förmåga och kan hantera stressade situationer med 
stort lugn. 

• Du ska ha arbetat med både ljud- och ljusteknik inom teater och ha erfarenhet 
av digital scenteknik. 

• Du ska ha goda kunskaper inom Qlab och har erfarenhet av programmering. 
• Du är trygg i att felsöka tekniska lösningar och är en naturlig problemlösare 
• B-körkort 

 
Meriterande 

• Erfarenhet av projektion genom Qlab. 
• Erfarenhet av Jands Vista. 
• Erfarenhet av att arbeta i en konstnärlig verksamhet. 
• Goda språkkunskaper i engelska. 

 
Föreställningen #WRU säljs på turné under 2021–2022, det finns därför möjligheter 
till förlängning. 
 
Tjänstens omfattning: 100% 
Tillträde: 19 september 2021, eller enligt överenskommelse. 
Arbetstid/Varaktighet: Allmän visstidsanställning t.o.m. 8 oktober 2021, med 
möjlighet till förlängning.  
Lön: Månadslön. 
Ansökan: Mejla CV samt presentation av vem du är till casting@gest.se. Ange 
”Tekniker” i ämnesraden. 
Sista ansökningsdag: 9 augusti. Ansökan behandlas efter sista ansökningsdag. 
För frågor och mer information: Kontakta Kristina Brändén Whitaker på 031-42 50 
65 (Tillbaka på kontoret 9 augusti 2021) 
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Om GEST, Gothenburg English Studio Theatre 
 
Gothenburg English Studio Theatre (GEST) är en prisbelönt engelskspråkig, fri 
teatergrupp i Göteborg och den enda professionella engelsktalande teatern i 
Västsverige. GEST har sedan starten 2005 spelat nyskriven, angelägen och 
kritikerrosad engelsk dramatik på originalspråk, ofta Skandinavienpremiärer, för en 
stadigt växande svensk publik. Skådespelare och ibland regissörer rekryteras från 
Storbritannien före varje produktion och vi arbetar med ett svenskt produktionsteam 
som ansvarar för ljud och ljusdesign, scenografi, teknik, m.m.  

 


