
 

 

 
Värmlands Museum söker 

Lokalvårdare, 50 % 
Med placering inom verksamhetsområde Värdskap 
Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med drygt 200 000 besökare per år. Vi 
vill visa och förmedla kulturhistoria och konst för att ge upplevelser och insikter om vad det är att vara 
människa, belysa samtidsfrågor och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum 
är en viktig mötesplats som bedriver en bred publik utställnings- och programverksamhet och har ett stort 
antal konferenser för externa kunder i lokalerna. Vi strävar efter delaktighet och vill nå alla länsinvånare 
genom en bred verksamhet i hela länet, bland annat genom våra filialer. 

Dina arbetsuppgifter 
I tjänsten ingår städning av museets publika utrymmen som utställnings- och konferenslokaler, 
kontorslokaler och andra gemensamma utrymmen. Arbetet som lokalvårdare är mycket varierande och 
du är en viktig kugge i hjulet för det goda värdskapet på museet. 

Dina kvalifikationer 
Du är lokalvårdare med flerårig erfarenhet av yrket. Du gillar att ge service och har ett positivt 
förhållningssätt till arbetet, museets besökare och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är 
kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet är självständigt 
och förutsätter att du är ansvarsfull, mångsidig och har problemlösningsförmåga. 

Ett krav för denna anställning är fullgjord gymnasieutbildning och utvecklad servicekänsla. Du ska vara 
stolt över ditt yrke som lokalvårdare, ha öga för detaljer och vara noggrann i ditt arbete. Som egenskaper 
önskar vi också att du är positiv, flexibel och att du jobbar bra i team. Du ska vara initiativrik, noggrann 
och känna en stolthet i att bidra till att våra besökare får den bästa upplevelsen och servicen. Du brinner 
för kvalitet och att alltid sätta museets besökare i centrum. 

Arbetet kräver även att du är lyhörd och att du ser vad som behöver göras och är stresstålig. Att du är bra 
på att samarbeta och tycker om att träffa nya människor är förutsättningar för att du ska trivas.  

Tjänsten kräver B-körkort. 

Omfattning 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 %, och innebär även arbete på helger enligt schema.  

Ersättning 
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas. 
Tillträde efter överenskommelse. 

Övrigt 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Caroline Zreloff, verksamhetschef Värdskap, tfn 
054–701 19 24. Sista ansökningsdag är den 5 juni 2020. Ansökan skickas via e-post till 
ansokan@varmlandsmuseum.se Välkommen med din ansökan! 


