
Västergötlands museum söker till uppdragsverksamheten en

ARKEOLOG
Västergötlands museum i Skara är ett av Sveriges föremålsrikaste museer med fantastiska samlingar. Museet ligger 
vackert beläget i Skaras stadsträdgård direkt angränsande till friluftsmuseet Fornbyn, Kråks Herrgård och endast ett 
stenkast från Skara domkyrka och centrum. Vi är ett av Sveriges äldsta regionala museer. Våra omfattande samlingar 
består av kulturhistoriska föremål, arkeologiska fynd, fotografier och arkivalier. 

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. Museet 
förvaltar och visar regionens rika kulturarv, driver uppdragsfinansierad kulturmiljövård, deltar i forskningsprojekt 
och strävar mot att vara ett självklart, välkomnande och kreativt centrum för upplevelser, kunskap och kritisk dialog 
om dåtid, samtid och framtid. 

Hos oss arbetar idag drygt 30 personer. Vi satsar på gemensamma aktiviteter, friskvård och arbetar för att utveckla 
vår arbetsplats tillsammans. 

Vi söker nu en antikvarie/arkeolog som har en akademisk examen i arkeologi och erfarenhet av uppdragsfinansierad  
arkeologi samt kulturmiljövård. Vi utför främst arkeologiska uppdrag av mindre art under 5 prisbasbelopp, som utred-
ningar, förundersökningar och undersökningar samt konsultationer till t.ex. kommuner.  

Vi ser gärna att du kan ha rollen som samordnare för kulturmiljöversamheten på museet.

Anställningsform Tillsvidareanställning  
 med 6 månaders provanställning

Anställningens omfattning 100 %

Tillträde Efter överenskommelse

Ort Skara, Västra Götaland, Sverige

Sista ansökningsdag 12 februari 2023 

Kontakt 
Arkeolog Anders Berglund, 0511-260 80, 070-622 03 27, 
anders.berglund@vgmuseum.se 

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

INTRESSERAD?
Skicka din ansökan med CV, 
personligt brev och andra 
relevanta dokument till: 
ansokan@vgmuseum.se

     Märk e-posten: 
     Arkeolog

 

Du är välkommen med din 
ansökan senast den  
12 februari 2023.

vastergotlandsmuseum.se l facebook.com/vastergotlandsmuseum l 0511-260 00

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är på heltid och ägnas helt och hållet åt extern-
finansierad arkeologi. Arbetsuppgifterna ligger inom ar-
keologisk uppdragsverksamhet som i de flesta fall syftar 
till att arbeta fram besluts- och kunskapsunderlag efter 
förfrågningsunderlag från länsstyrelse i projektform, 
samt att genomföra dem.

Inriktningen är allmän förhistoria och omfattar själv-
ständigt arbete med arkeologiska uppdrag inom ramarna 
för länsstyrelsebeslut med de krav som därav följer.

Arbetet omfattar biträdande eller ledning av projekt-
hantering från kostnadsberäkning till avslut av projekt 
(planering och genomförande av fältarbete, bearbetning 
samt rapportering) inklusive administrativt arbete rela-
terat till uppdragsprojekt (t.ex. Fornreg, tidsredovisning 
och faktureringsunderlag) och kulturmiljövård sskt 
arkeologi.

Vi använder GNSS och enkla applikationer för kunskap-
sinsamling, men lägger också vikt vid kompetens av 
dokumentation utan ”digitala” hjälpmedel.
 

KVALIFIKATIONER
Vi förutsätter följande:
• Körkort klass B.
• Mycket god erfarenhet av arkeologisk uppdragsverksamhet, 
 betoning på förhistoria och projektledning.
• Erfarenhet med ärendehantering inom kulturmiljövård.
• Erfarenhet av arbete gentemot beslutande myndighet. 
• Vana att arbeta såväl självständigt som tillsammans  
 med andra.
Meriterande är om du har:
• Utbildning i och erfarenheter av kulturgeografi.
• Intresse för och kompetens att samordna/facilitera 
 verksamhet på samordnarnivå.
Personliga egenskaper:
• Vi lägger vikt vid flexibiltet samt samarbets- och organisa- 
 tionsförmåga då många uppdrag är små processer som  
 löper parallellt.
• Dokumenterad vana att uttrycka dig i tal och skrift. 
• Dokumenterad vana av att slutföra projekt inom  
 givna tidsramar.
• Förmåga att ha goda kontakter med uppdragsgivare,   
 exploatörer och länsstyrelse. 
• Förmåga att kommunicera resultat till olika målgrupper;  
 ansvarskännande, noggrann och strukturerad.


