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Biografcentralen söker projektledare  
med intresse för biljettsystem! 

 
Biografcentralen arbetar just nu med projekt Ny biosajt där vi förutom att ta 
fram en samlad hemsida för 333 biografer också kommer erbjuda svenska 
biografer och filmfestivaler ett nytt modernt och priseffektivt biljettsystem. 
 
Vi söker nu dig som älskar att djupdyka ner i frågan kring biljettsystem, dess funktioner 
och delar glädjen i projektets syfte lika mycket som vi; Öka biografbesöken och göra 
det enklare att driva en framgångsrik biograf! 
 
Dina arbetsuppgifter är bland annat: 

• Ha daglig kontakt med vårt val av internationell biljettleverantör (slut-
förhandling pågår) och tillsammans med dem bena ut deras frågor om bl a 
befintliga svenska biografbiljettsystem, Skatteverket och hårdvarubehov.  

• Testa internationella leverantörens biljettsystem ytterligare och utforska 
funktioner både i kontorsläget och Point of Sale samt återkoppla med 
frågor/synpunkter till leverantör och projektledare. 

• Ha kontakt med biografer och ta in synpunkter på funktioner i befintliga 
biljettsystem som är önskvärda att ha med sig i det nya systemet. 

• Inventera svenska biografer 
• Presentera biljettsystemet för biografer, festivaler och andra aktörer 
• Skapa videotutorials inför lansering 
• Antingen översätta själv eller handleda extern översättare (verktyg för 

översättning finns). 
 
Tjänsten utformas i dialog efter dina förutsättningar och är på 50-100 % under 3-6 
månader (med möjlig förlängning). Placering gärna i Stockholm men inget krav.  
Du bör känna dig trygg i rollen som driven projektledare samt ha egen erfarenhet av 
biljettsystem för biograf och/eller filmfestival. Det är viktigt med goda kunskaper i 
skriftlig och talad engelska. Kollektivavtal finns. Viktigt är att du kan tillträda snarast. 
 
Intresserad? Skicka snarast över en kort presentation av dig, dina erfarenheter och 
berätta varför just du vill skapa bästa möjliga utveckling för svenska biografer och 
filmfestivaler! Urval och intervjuer sker löpande. 
 
Kontakt: 
Jens Lanestrand, verksamhetsledare Biografcentralen 
jens.lanestrand@biografcentralen.se, 08-515 140 30, 0761-99 33 80 
www.biografcentralen.se  


