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Särskilda kriterier för anställning vid Dansalliansen 201Särskilda kriterier för anställning vid Dansalliansen 201Särskilda kriterier för anställning vid Dansalliansen 201Särskilda kriterier för anställning vid Dansalliansen 2019999    

för dansare födda 198för dansare födda 198för dansare födda 198för dansare födda 1989999    eller senareeller senareeller senareeller senare 
 

Kriterier för sökande: Kriterier för sökande: Kriterier för sökande: Kriterier för sökande:     

1. Den sökande ska ha arbetat som frilansande dansare de senaste två åren och  

under den tiden haft anställning inom yrket sammanlagt minst åtta månader*.  

*Beräkningsgrund 25 dagar = 1 månad  

 

2. Den sammanlagda anställningstiden under de senaste sex åren ska vara minst  

12 månader. Här räknas anställningar vid offentligt finansierade fria dansgrupper 

/koreografer, dansinstitutioner eller teatrar i Sverige och utomlands.  

*Beräkningsgrund 30 dagar = 1 månad  

 

3. Av den sammanlagda anställningstiden under de senaste sex åren ska minst  

10 månader vara anställningstid i Sverige.  

 

Beräkning av sammanlagd anställningstid vid ansökan:Beräkning av sammanlagd anställningstid vid ansökan:Beräkning av sammanlagd anställningstid vid ansökan:Beräkning av sammanlagd anställningstid vid ansökan:    
Högst 50 % kan vara anställningstid utomlands.  

 

Hänsyn kan tas till längre sjukskrivnings- och föräldraledighetsperioder.  

Endast arbete som anställd dansare kan tillgodoräknas och närliggande arbeten som  

scenkonstnär, repetitör, koreograf, danspedagog, mm ska inte redovisas på ansökan. 

 

Vid arbete som både koreograf och dansare regleras anställningstid enligt schablon. 

För anställning krävs att den sökande är permanent bosatt i Sverige. 

 

 

De dansare som har mest anställningstid i enlighet med ovanstående kriterier erbjuds en 1-årsanställning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KKKKriterier för anställda: riterier för anställda: riterier för anställda: riterier för anställda:     
Dansaren blir anställd för viss tid (ett år) hos Dansalliansen. Under det första  

anställningsåret (kvalifikationsår) ska den anställde vara tjänstledig för anställning  

som dansare, utanför Dansalliansen, under minst fyra månader.  

 

Efter det första anställningsåret (kvalifikationsår) kan förlängning med ytterligare ett års  

anställning ske. Detta gäller under förutsättning att Dansalliansen har lediga platser att erbjuda. 

 


