Tekniker till Hallands Konstmuseum
100%
Tillsvidareanställning
Arbetsgivare
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Bastionsgatan 3
302 43 HALMSTAD
Tel 035-192600
kansli@kulturmiljohalland.se
www.kulturmiljohalland.se
Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten vid Hallands Konstmuseum och
Hallands kulturhistoriska museum samt kulturmiljövård i länet. Vi är Hallands största regionala
kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. Den utlysta tjänsten är placerad på Hallands
Konstmuseum som har sitt säte i Halmstad.
Arbetsplatsbeskrivning
Hallands Konstmuseum ligger i Halmstad och verkar i hela regionen. I Hallands kulturplan 20172020 fastslås att konsten är ett prioriterat kulturområde i utvecklingen av Hallands kulturliv.
Hallands Konstmuseum ska ha en central roll i detta arbete och vara ett nav för konst och konstliv i
hela Halland.
Arbetet på Hallands Konstmuseum är organiserat i två avdelningar; Publik och regional närvaro
samt Utställningar och samlingar. Härigenom drivs en omfattande utåtriktad verksamhet
med utställningar, program och pedagogik. Hallands Konstmuseum har en rik och växande
konstsamling. Här finns också en omfattande kulturhistorisk samling. Verksamheten innefattar även
det regionala konstcentret Konst i Halland, där konstmuseet i samarbete med Region Halland
driver regionala utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet. Museet är nu inne i en stark
utvecklingsfas med om- och tillbyggnad och beräknas öppna igen hösten 2019.
Arbetsbeskrivning
Du är en del av museets teknikerpool där olika typer av arbetsuppgifter ingår; teknisk planering
och installation av utställningar vilket innefattar snickeri- och måleriarbete, ljud och ljus. Daglig
hantering av lås- och larmutrustning samt vaktmästeriarbete inom- och utomhus.
Helg- och kvällstjänstgöring förekommer.
Kvalifikationer
Vi söker någon med särskild kompetens att hantera ljud- och ljusutrustning vid installation i
utställningar, samt vid evenemang i hörsalen. Praktisk läggning med goda tekniska kunskaper
är önskvärt. Du skall vara utåtriktad, kommunikativ och flexibel. Ha bra ordningssinne och
servicekänsla, samt god samarbetsförmåga. Vana att hantera konstverk är en fördel.
Körkort är ett krav. Anläggningsskötarutbildning och truckkörkort är ett plus. Vi lägger stor vikt vid
personlig lämplighet.
Ansökan
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV.
Anställningsdatum
Från 1/8 2019 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdatum
23/5
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum
e-post: magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 01
Ulf Karlsson, 1:e museitekniker
e-post: ulf.karlsson@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 25
Evelina Lindblom, intendent/avdelningschef Publik och regional närvaro
e-post: evelina.lindblom@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 14
Anneli Adamsson, intendent/avdelningschef Utställningar och samlingar
e-post: anneli.adamsson@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 03
Fackliga företrädare
SACO/DIK
Andreas Johansson
e-post: andreas.johansson@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-162319
VISION
Camilla Hasselström
e-post: camilla.hasselstrom@museumhalland.se
tel: 0340-13130
Ansökan skickas till
kansli@hallandskonstmuseum.se
ange ”Tekniker” i ärendefältet
Övrigt
Intervjuer till tjänsten kommer att genomföras 27/5 och 4/6.
Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post.
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende.

