
SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair 2019               
söker en pressassistent!  

SUPERMARKET - Stockholm Independent Art Fair är en internationell 
konstmässa som drivs av konstnärer för konstnärsdrivna gallerier och 
liknande initiativ. Årligen presenterar Supermarket ett fartfyllt och  
dynamiskt program av de senaste strömningarna inom samtidskonsten. 
Framför allt ligger fokus på mötet mellan publik, konst och konstnärer från 
hela världen. Supermarket 2019 går av stapeln den 4-7 april i nya Sickla 
Front, Nacka.  

Utställningen har runt 5000 besökare varje år under tre dagar och   
medverkar gör hundratals konstnärer från ca 20 länder. Programmet 
innehåller i tillägg till den konventionella mässhallen                  
seminarieserien TALKS, en scen för performance, internationella 
nätverksmöten och mycket mer! 

Kortfattat innebär tjänsten som pressassistent regelbunden kontakt med 
svensk och internationell media, per telefon, mejl och i person. Pressarbetet 
inför ett större evenemang som Supermarket är både utmanande och givande, 
samt kräver en genomtänkt planering, fokuserat arbete och en vilja att nå 
resultat. I förlängningen belönas du följaktligen med nyvunna kunskaper i bl.a. 
medieplanering, pressbearbetning, marknadsföring och contentstrategi. 
Målsättningen med pressarbetet är att öka Supermarkets synlighet i media, 
såsom: dagspress, facktidningar och digitala medier i möjligaste mån – innan 
och under mässan.  

Du som pressassistent har gärna ett kulturintresse och en kreativ ådra – samt 
har lätt för att ta kontakt med människor. Du är inte heller rädd för nya 
utmaningar och snabba puckar. Trivs du lika bra med självständigt arbete som 
tillsammans med en härlig internationell projektgrupp kan Supermarket vara 
något för dig!     

Rollen som pressassistent under och innan Supermarket är en obetald 
volontärtjänst från och med början av februari till mitten av april, med särskilt 
fullspäckat schema mässveckan 1-7 april, Tjänstens omfattning är ca 25 % och 
du är flexibel att disponera din tid själv i hög grad, men räkna med längre 
dagar under mässveckan. Mycket av arbetet sker på engelska och goda 
kunskaper i språket är ett stort plus.  

Mer information om Supermarket finns på vår hemsida 
www.supermarketartfair.com.  

Låter detta intressant? Hör av dig till press@supermarketartfair.com och 
berätta lite kort om dig själv samt bifoga CV.  Senast 31 januari.  

Vi hörs!  

!
Bild av Kritiklabbets pamfletter under 
Supermarket 2018. Foto: Sanna 
Neumann. 

www.supermarketartfair.com 
www.facebook.com/supermarketartfair 
www.instagram.com/supermarketart 
www.twitter.com/supermarketart

Kontakt  
Felicia Gränd 
Pressansvarig  
press@supermarketartfair.com 
Tfn 070-9483830 

Deadline 
Skicka in ditt CV och kort om dig 
själv senast 31 januari. !
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*Alla artiklar går att läsa i sin helhet på www.supermarketartfair.com 
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