Museiassistent till Hallands kulturhistoriska
museums reception och butik i Varbergs fästning

Arbetsgivare:

Stiftelsen Hallands länsmuseer
Bastionsgatan 3, 302 43 HALMSTAD
Tel 035-192600. Kansli@kulturmiljohalland.se.
http://www.museumhalland.se

Platsbeskrivning:

Stiftelsen Hallands länsmuseer med placering vid Hallands
kulturhistoriska museum i Varbergs fästning söker
Museiassistent, för arbete i reception och butik.
Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten
vid Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska
museum. Vi är Hallands största regionala kulturinstitution
med ett sjuttiotal anställda. Den utlysta tjänsten är
placerad på Serviceavdelningen som har sitt säte i
Varberg.

Arbetsuppgifter:

I din roll som Museiassistent biträder du receptions- och
butiksansvarig samt ger service och information till våra
besökare. Du är museets ansikte mot våra besökare och
behöver ha en hög grad av servicekänsla och
stresstålighet. Även arbete i museets kafé kan förekomma.
Dessutom tillkommer att biträda en rad olika
administrativa uppgifter. Tjänstgöring på kvällar och helger
förekommer.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning gärna
med en inriktning som är relevant för vårt
verksamhetsområde. Eftergymnasial utbildning och eller
några års erfarenhet arbete i servicebranschen, reception,
butik, inköp eller liknande arbete. Meriterande med
kaféerfarenhet. Du är öppen och ansvarstagande, trivs
med att arbeta i team, tar initiativ och du vill bidra till en
god miljö för både medarbetare och våra besökare. Du har
en hög servicekänsla och behärskar engelska i tal och
skrift ytterligare språkkunskaper är meriterande. Gärna
erfarenhet och kunskap kring sociala medier. Körkort är
önskvärt.

Varaktighet, arbetstid:

Heltid, Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning.
Varberg.

Lön:
Placeringsort:
Kontaktpersoner:

Museichef, Curry Heimann,
Hallands Kulturhistoriska museum, 0340–828 38
Curry.heimann@museumhalland.se
Alf Bengtsson, Chef serviceavd. 0340 – 828 30,
070 – 591 85 20. alf.bengtsson@museumhalland.se
Lotta Bodmar, HR 035 – 19 26 07.
lotta.bodmar@kulturmiljohalland.se

Facklig företrädare:

SACO/DIK Åsa Axberg, SACO-DIK, 0340-828 35
Vision Camilla Hasselström tel. 0340 – 131 30
Sista ansökningsdag 2018-03-12
Skicka ansökan till: Stiftelsen Hallands Länsmuseer
Bastionsgatan 3,302 43 Halmstad
eller till:
ansokan@kulturmiljohalland.se

Ansökan:
Övrigt:

