
 

 

       

Värmlands Museum söker 

 
 
Programkoordinator, 75 % 
 
Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. Med kulturhistoria och konst vill 
vi ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge 
perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum vill göra människor delaktiga och är med ett 
rikt utbud av utställningar och programverksamhet en viktig mötesplats. 
 
Dina arbetsuppgifter  
Som programkoordinator producerar, utvecklar, koordinerar och genomför du museets 
programverksamhet och andra publika arrangemang, tillsammans med övriga medarbetare på 
museet. Museets programaktiviteter ska vara en rik blandning av intressanta föreläsningar, 
vernissage, guidade visningar, modererade samtal, framträdanden och workshops med kulturella 
inslag såsom dans och musik eller skapande verksamhet, med utgångspunkt i museets utställningar 
och andra aktuella frågor. Programaktiviteterna återspeglar innehållet i verksamheten och 
målgrupper för utbudet är såväl vuxna som barn och ungdomar med olika intressen och 
förkunskaper.	Du har ett brett nätverk som sträcker sig mellan olika branscher och du ser till att 
samarbeten kring programverksamheten initieras, drivs framåt och utvecklas. Arbetet innebär att 
jobba med breda nätverk utifrån att museet ska vara attraktivt, angeläget och tillgängligt. Tjänsten 
kan innefatta andra förekommande sysslor på museet. Hela länet är ditt arbetsfält.  
 
Dina kvalifikationer 
Du har högskoleutbildning med relevant inriktning, som till exempel kulturhistoria, konst, 
samhällsvetenskap, journalistik, kommunikation eller motsvarande, och du har flera års 
arbetslivserfarenhet.  
 
Du är en nyfiken, kreativ, initiativrik, positiv och självständig person som trivs med att tala inför 
publik. Du trivs när det är mycket att göra och klarar av att ha många processer igång samtidigt. Du är 
dessutom en god organisatör och kommunikatör, du förstår vikten av effektiv marknadsföring och är 
intresserad av aktuella samhällsfrågor. Du är en person med initiativförmåga och positiv inställning, 
du är utåtriktad, noggrann och organiserad samt bra på att samarbeta med andra. Tjänsten ställer 
stora krav på att du har ett helhetsperspektiv, samarbetsförmåga, flexibilitet och social kompetens. 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
 
Tjänsten kräver B-körkort. Du behärskar engelska i tal och skrift, gärna fler språk. 
 
 



 
 
 
Arbetstid och omfattning 
Arbetstiden planeras efter verksamhetens behov. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % och 
innebär ibland arbete på kvällar och helger, även om arbetstiden huvudsakligen är förlagd dagtid 
mån-fre.  
 
Ersättning 
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas. 
 
Tillträde 
Tillträde efter överenskommelse. 
 
Övrigt 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Henriksen, redaktionschef, 054-
701 19 21.  
 
Sista ansökningsdag är den 2 september 2018. Ansökan skickas via e-post till 
ansokan@varmlandsmuseum.se. 
 
Vi ser fram mot din ansökan!  
 
 


