
 
 
 
 
Lumination of Sweden AB är en kompetensbaserad leverantör av design och teknik med fokus 
på den konstnärliga processen. 
Våra områden är scenkonst, livehändelser, utställningar och arkitektur 
Våra verktyg är ljus, ljud, video, rumslig gestaltning och teknisk samordning 
Vårt arbetssätt innebär ärlig kommunikation som syftar till att nå och förstå 
samarbetspartners och publik 

     

 
Lumination of Sweden AB  +46 (0)10 20 678 00 Org: 556558-1872 
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Lumination of Sweden AB söker ljustekniker med starkt driv och 

vilja att utvecklas inom yrket och företaget 
 

Arbetsuppgifter: Vi söker dig som självständigt driver dina projekt från start till mål med fokus på 
att ge kunden support och vägledning i hela den tekniska 
produktionsprocessen. Vi jobbar med stor spännvidd på våra projekt, och vi har 
en uttalad ambition att leverera högsta kvalitet oavsett storlek på kundkontot.  
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer finnas inom det ljustekniska 
området men vi ser det som självklart att du också är beredd, och ser det som 
utvecklande, att jobba inom andra tekniska områden såsom t.ex. ljud och video. 
Arbetet innebär såväl ledning av större projekt som att arbeta själv som 
tekniker. 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse 
 

Kvalifikationer: Vi vill att du har minst 3 års erfarenhet som ljustekniker. Erfarenhet från teknisk 
samordning och arbetsledning är starkt meriterande. Som person är du 
kommunikativ och tydlig och vågar kliva utanför din bekvämlighetszon.  
Kan du programmera Cobalt och/eller GrandMA? 
Kan du rita i Vectorworks och/eller WYSIWYG? Arbetsleda rigg? Har du 
kunskaper inom el och riggsäkerhet och arbetsmiljö? Vågar du säga nej? Kan du 
jobba snabbt när det behövs? Är du alltid beredd att ompröva ditt sätt att göra 
saker på och att lära nytt? Gillar du att jobba i grupp och att klara dig på egen 
hand?  
Svarar du ja på de flesta av ovanstående frågor så kan Lumination vara rätt 
plats för dig! 
Vi erbjuder dig ständigt nya utmaningar, individuell lönesättning och stora 
möjligheter att påverka din egen utveckling inom företaget 
 

   
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till timotej@lumination.se  
 
Sista ansökningsdag 2016-01-20. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas 
före sista ansökningsdag 
Frågor besvaras av Timotej Åkerman 0733 337547 

mailto:lumination@lumination.se
mailto:timotej@lumination.se

