
FÖREMÅLSANTIKVARIE 
till Veterinärmuseet i Skara
Västergötlands museum bedriver en brett upplagd verksamhet med inriktning på samarbete i olika nätverk och på 
kulturarvet. Sedan 2017 ingår Västergötlands museum i ett samarbete med Stiftelsen Veterinärhistoriska museet 
i Skara, på den plats Sveriges första veterinärskola grundades år 1775.  För Veterinärmuseet söker vi nu en idérik, 
mångsidig och mångsidigt intresserad föremålsantikvarie för ett års projektanställning (100 %) att delta i för- 
valtandet och utvecklingen av kulturarvet.

Veterinärhistoriska museet har specialsamlingar av t.ex. djurpreparat, mediciniska instrument och utrustning 
samt fotografisk dokumentation där samlingarna registreras i en föremålsdatabas med ca 40 000 poster. På plats 
finns idag en veterinärmedicinsk kompetens (50 %) och en receptionist (50 %).

Tjänsten är placerad på Veterinärhistoriska museet (90 %) och på Västergötlands museum (10 %) i Skara.

FÖREMÅLSANTIKVARIEN SKA
• Utveckla inventeringen och digitaliseringen 
 av samlingarna.
• Lyfta samlingarna genom utställningar  
 och program.
• Aktivt arbeta i museets verksamhet.
• Öppna samlingarna för studiebesök från skolor,  
 föreningar och forskare.
• Utveckla nya rutiner för samlingsförvaltning.
• Skapa nya handlingsplaner, policydokument,   
 insamlingsstrategier m.m.
• Utveckla nätverket på regionalt och nationellt  
 plan inom ämnet.
• Omvärldsbevaka och följa diskurser om klimatet,  
 förhållande mellan människor och djur m.m.

KVALIFIKATIONER
• Akademisk examen med inriktning på före- 
 trädesvis etnologi och historia.
• Praktisk erfarenhet av antikvariskt arbete  
 med föremålssamlingar.
• Erfarenhet av digitalisering och Primus databas.
• Erfarenhet av projektstyrning.
• Kännedom om jordbruks- eller veterinär- 
 medicinsk historia är önskvärd.
• Du ska vara utåtriktad, kunna ta egna initiativ,  
 ha servicekänsla, ett gott ordningssinne och en  
 god förmåga att samarbeta.
• Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift 
 samt att leverera material. 
• Körkort är ett krav.

Anställningsform Projektanställning, 1 år

Anställningens omfattning 100 %

Tillträde Enligt överenskommelse

Ort Skara, Västra Götaland, Sverige

Sista ansökningsdag Torsdag 31 januari 2019

Kontakt Länsmuseichef Luitgard Löw, 0511-260 38, 
  076-608 58 58, luitgard.low@vgmuseum.se

Fackliga företrädare  
l 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

INTRESSERAD?
Skicka din ansökan till: 
info@vgmuseum.se

Eller:
Västergötlands museum, 
Box 253, 532 23 Skara

Märk kuvertet/e-posten: 
Ansökan Föremålsantikvarie 
Veterinärmuseet

   Vi vill ha din ansökan  
   senast 31 januari 2019.


