Värmlands Museum söker

Konstintendent 100 %
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. Vi är hela länets museum och bedriver
verksamhet på fyra fasta platser i Värmland.
Dina arbetsuppgifter

Du arbetar med konst i ett brett perspektiv, med såväl samtidskonst som konsthistoria.
Du arbetar med
-visningar och annan konstvetenskaplig förmedling kopplat till museets utställningar och samlingar
-uppordning och strukturering av museets konstsamling
-registrering och digitalisering i databasen Primus och tillgängliggörande av informationen på Digitalt
Museum
-ärenden som rör utlån och inlån av konst, såväl internt inom organisationen som externt
Du bidrar till
-arbetet med att effektivisera museets samlingsförvaltning och med att etablera ett nytt
samlingsmagasin
-arbetet med konstutställningar och programverksamhet kring konst
Du har ett brett nätverk inom konstvärlden som du underhåller aktivt för att skapa förutsättningar för
samarbeten. Du arbetar med att utveckla museet som en tillgänglig kunskapsbank med konst och
kulturhistoria. Tjänsten kan innefatta andra förekommande sysslor på museet. Hela länet är ditt
arbetsfält.
Dina kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom det kulturhistoriska verksamhetsområdet med konst som
huvudämne. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta såväl med konstsamlingar som med
visningar och annan förmedling. Du har god förmåga att i tal och skrift förmedla konst och
konsthistoria till olika målgrupper. Du har lätt för att ta nya kontakter och att bygga nätverk. Du har
förmågan att se möjligheten att förmera verksamheten genom samarbeten med andra parter. Du har

dokumenterad erfarenhet av digitalisering av samlingar. Erfarenhet av arbete i Primussystemet är
meriterande. Du är initiativrik och målinriktad med förmåga att arbeta självständigt. Ett ständigt
pågående förbättringsarbete med verksamhetens bästa som mål är en självklarhet för dig. Du har en
positiv inställning, är utåtriktad, noggrann och välorganiserad. Du är lösningsinriktad och bra på att
samarbeta med andra.
Tjänsten kräver B-körkort.
Arbetstider och omfattning

Dagtid under vardagar samt visst helg- och kvällsarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Ersättning

Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde

Tillträde 7 januari 2020 eller tidigare enligt överenskommelse.
Övrigt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Susanne Olsson, verksamhetschef Kulturarv,
tfn 054–701 19 10.
Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2019. Ansökan skickas via e-post till
ansokan@varmlandsmuseum.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

