
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 och mångsidigt intresserad föremålsantikvarie för ett års projektanställning (80 %) som kan vårda 
museets föremål och göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten.

Veterinärmuseet har specialsamlingar av till exempel djurpreparat, medicinska instrument och fotografier där  
samlingarna registrerats i en föremålsdatabas med cirka 40 000 poster. På plats finns idag en veterinär- 
medicinsk kompetens (50 %) och en receptionist (25 %). 

Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete för ett års projektanställning (80 %) med placering på  
Veterinärmuseet.

Anställningsform Projektanställning, 1 år

Anställningens omfattning 80 %

Tillträde Enligt överenskommelse

Ort Skara, Västra Götaland, Sverige

Sista ansökningsdag 5 januari 2020

Kontakt Museichef 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

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 5 januari 2020.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Du ansvarar för museets föremålssamlingar och arkiv. Du vårdar och övervakar behov för samlingar 
i magasin och utställningar. Det innebär även att utveckla nya rutiner och riktlinjer för samlings-
förvaltning och hantera ärenden som insamling och lån med mera.

Vi befinner oss i startgroparna för att tillgängliggöra museets samlingar i en ny databas, där du som 
föremålsansvarig kommer att vara en nyckelperson i digitaliseringsprocessen. Veterinärmuseet har 
specialsamlingar av till exempel djurpreparat, herbarium, medicinska instrument och utrustning 
samt fotografisk dokumentation. Du arbetar med katalogisering, dokumentation, fotografering och 
arbetar för att utveckla samarbeten med andra institutioner, forskare, föreningar och allmänhet. 

Som föremålsantikvarie har du en viktig roll i arbetet med museets utställningar, där du ansvarar 
för produktionen, som genomförs med dina medarbetare från Veterinärmuseet och Västergötlands 
museum.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är utbildad föremålsantikvarie eller har examen inom etnologi och historia. Du har 
grundkunskaper inom föremålsvård, föremålsförvaring och föremålshantering.

Vi ser positivt på om du har kunskap inom jordbruks- eller veterinärmedicinsk historia. Eftersom 
det ingår att fotografera och registrera föremålen, är det en fördel om du har kunskap om fotografe-
ring. Du kan utrycka dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av databaser och digitalisering är meriterande.

Detta är ett innehållsrikt och omväxlande arbete där du behöver vara flexibel och gilla att skifta 
mellan olika områden. Du arbetar bra med andra människor och har en god förmåga att kommu-
nicera. Du har ett gott ordningssinne och kommer gärna med idéer som kan leda till att utveckla 
verksamheten. Körkort är ett krav.


