BYGGNADSANTIKVARIE
till Västergötlands museum

Västergötlands museum i Skara är ett av Sveriges föremålsrikaste museer med fantastiska samlingar. Museet
ligger vackert beläget i Skaras stadsträdgård direkt angränsande till friluftmuseet Fornbyn, Kråks Herrgård och
endast ett stenkast från Skara domkyrka och centrum.
Museet är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening som
huvudmän. Vi har en kulturhistorisk inriktning och ett uppdrag att verka i stora delar av Västra Götaland. Museets
ansvarsområde omfattar cirka 15 kommuner. Bygden präglas av ett stort antal medeltida och yngre kyrkor, herrgårdsmiljöer, jordbruksbebyggelse och mindre trästäder.
Hos oss arbetar idag ca 30 personer. Vi satsar på gemensamma aktiviteter, friskvård och arbetar för att
utveckla vår arbetsplats tillsammans.
Nu söker vi en vikarie till tjänsten som byggnadsantikvarie med ansvar för besöksmål och parker.

ARBETSBESKRIVNING

Vi söker dig som vill arbeta brett med byggnadsvård, dels vid museets friluftsmuseum Fornbyn
och våra övriga yttre besöksmål, dels med byggnadsantikvariska uppdrag runt om i Skaraborg.
Tjänsten är till 50 procent uppdragsfinansierad,
vilket innebär utredningar och antikvariska förundersökningar. Dessutom förkommer handläggning
av remisser, utredningar och rådgivning. Byggnadsantikvarien medverkar i samband med renovering
och besiktning, utför dokumentationsuppdrag och
inventeringar av både profan och kyrklig bebyggelse.
Uppdragsgivare är kommuner, Svenska Kyrkan,
Länsstyrelsen m.fl.

KVALIFIKATIONER
• Akademisk examen med inriktning mot
byggnadshistoria och byggnadsvård.
• Erfarenhet av handläggning enligt kulturmiljölagen, samt plan- och bygglagen och samt av
antikvarisk medverkan.
• God kunskap om traditionella byggnadsmaterial och äldre byggnadsteknik.
• Kunskap om trädgårds- och agrarhistoria,
odling och parkvård är meriterande.
• Körkort B är ett krav.

Tjänsten i övrigt består av att antikvariskt ansvara
för museets egna byggnader och yttre besöksmål
samt planera och arbetsleda skötsel av museets
yttre miljöer.

INTRESSERAD?

Skicka din ansökan till:
info@vgmuseum.se
Eller:
Västergötlands museum,
Box 253, 532 23 Skara

Vi vill ha din ansökan
senast den 4 maj 2018.

Märk kuvertet/e-posten:
Ansökan Byggnadsantikvarie

Anställningsform Vikariat 6 månader,

Fackliga företrädare

med goda möjligheter till förlängning
Anställningens omfattning 100 %
Tillträde Så snart som möjligt
Ort Skara, Västra Götaland, Sverige
Sista ansökningsdag måndag 4 maj 2018
Kontakt Länsmuseichef Luitgard Löw, 0511-260 38,
		
076-608 58 58, luitgard.low@vgmuseum.se
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Peter Holm, Saco
0511-260 03, peter.holm@vgmuseum.se

l

Maria Vretemark, Vision
0511-260 81, maria.vretemark@vgmuseum.se

l

Michael Norman, Kommunal
0511-260 76, michael.norman@vgmuseum.se

vastergotlandsmuseum.se
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facebook.com/vastergotlandsmuseum

l

0511-260 00

