Västergötlands museum söker en enhetsansvarig för

UTSTÄLLNINGSPRODUKTION
OCH PEDAGOGIK
Västergötlands museum i Skara är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening som huvudmän. Museets uppdrag är att med kunskap och samarbete i fokus, bevara,
vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Museimiljöer med välvårdade byggnader och omgivande landskap är en viktig förutsättning för arbetet. Spåren från äldre tider såväl som från vår
egen tid är i museets arbetsområde en viktig och omistlig resurs. Som regionalt kulturhistoriskt museum och
kulturhus arbetar vi aktivt och transparent för att höja förståelsen för den värld vi lever i, genom insamling,
bevarande och forskning. Museet har en viktig roll som en demokratisk och inkluderande plats för kritisk dialog om dåtid, samtid och framtid.
Vi söker nu en nyckelspelare som är enhetsansvarig för Publika möten och ingår i ledningsgruppen.

ARBETSUPPGIFTER

Som utställningsproducent ansvarar du för att leda och genomföra verksamhet inom enheten Publika
möten. Du kommer att vara ansvarig för utveckling från idé till färdiga produktioner med digitala
inslag. Utställningsproducenten arbetar tillsammans med museets andra enheter och utvecklar ett
helhetskoncept för basutställningar.
Du har god analytisk förmåga och är intresserad av natur- och kulturhistoria samt digitala lösningar.
Du samarbetar bra i grupp och ska kunna omvandla information och forskning till utställning och
förmedling. Som pedagog utvecklar och genomför du program riktad mot barn och ungdomar. I
arbetsuppgifterna ingår att tolka och förmedla kunskap som finns i museets utställningar. Vidare
ingår samverkan med bland annat skolor och föreningar.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Du ska ha relevant högskole-/universitetsutbildning inom museologi, kulturarv, pedagogik samt
dokumenterad kompetens av att självständigt driva och leda utställningsproduktioner. Det är meriterande om du har utbildning/kompetens inom visuell gestaltning och formgivning.
Dokumenterad kompetens av att kunna konvertera faktainformation till utställningar. Dokumenterad
kompetens av pedagog- och tillgänglighetsarbete.
Meriterande om du har erfarenhet av att tillgängliggöra konst. Erfarenhet av budgetansvar och
projektarbete. Erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkrande metoder. Kunskaper i visualiseringsprogram som InDesign, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Google SketchUp eller liknande program.
Erfarenhet av digitala lösningar och interaktiv förmedling.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera synpunkter på ett bra sätt. Körkort är ett krav.

INTRESSERAD?

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

Märk kuvertet/e-posten:
Ansökan Enhetsansvarig för
utställningsproduktion och
pedagogik

I denna rekrytering jobbar
vi med löpande urval.
Du är välkommen med din
ansökan senast den
11 oktober 2020.

Anställningsform Tillsvidareanställning

Kontakt

Anställningens omfattning 100 %

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

Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Skara, Västra Götaland, Sverige
Sista ansökningsdag 11 oktober 2020

HR-konsult Johan Norrbin, 072-213 41 61,
johan@dinpersonalavdelning.se

Facklig företrädare
Peter Holm, Saco,0511-260 03, peter.holm@vgmuseum.se

vastergotlandsmuseum.se
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