Guide till
Hallands kulturhistoriska museum,
Varbergs fästning
Arbetsgivare:

Stiftelsen Hallands länsmuseer
Bastionsgatan 3, 302 43 HALMSTAD
Tel 035-192600. Kansli@kulturmiljohalland.se.
http://www.museumhalland.se

Platsbeskrivning:

Stiftelsen Hallands länsmuseer med placering vid Hallands
kulturhistoriska museum i Varbergs fästning söker
Guider
Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten
vid Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska
museum. Vi är Hallands största regionala kulturinstitution
med ett sjuttiotal anställda.
Hallands kulturhistoriska museum grundades 1916 och är
ett länsmuseum med stora kulturhistoriska samlingar,
både föremål och arkivhandlingar

Arbetsuppgifter

Vi söker guider inför sommarsäsongens visningar på
fästningen och museet. Som guide hos oss kommer du att
få genomföra visningar av Varbergs fästning där du
berättar om platsens långa historia. Inne på museet
kommer du att hålla i introduktioner till utställningen om
Bockstensmannen och i tillfälliga utställningar. Du kommer
också att få arbeta som värd inne på museet där dina
uppgifter blir att visa besökare till rätta, svara på frågor
och berätta om museets utbud och utställningar. Även
lättare städning och öppning och stängning av byggnader
tillkommer.

Kvalifikationer:

Har du ett brinnande intresse för historia och för att
förmedla den på ett medryckande och engagerande sätt?
Har du en utpräglad känsla för värdskap och service?
Vi söker dig som är social och serviceinriktad,
ansvarstagande och självständig. Arbetet kräver en del av
din fysik eftersom tempot är högt och du rör dig ut och in i
fästningens olika miljöer. Fästningsvisningarna går till stor
del utomhus i alla typer av väder.
Universitetsutbildning med relevant inriktning är
meriterande. Guidningarna sker i huvudsak på svenska
men du måste även vara beredd på att ibland genomföra
dem på engelska. Kan du guida på andra språk, t ex tyska,
är det ett plus.

Varaktighet, arbetstid:

Sommarsäsongen, dvs vecka 25–32. Schemat sträcker sig
över veckans alla dagar. Det är en fördel om du utöver
detta har möjlighet att arbeta som guide för skolklasser
och andra bokade grupper vissa dagar under vår- och
höstsäsong.

Lön:

Individuell lönesättning

Placeringsort:

Varberg

Kontaktpersoner:

Facklig företrädare:

Inger Alebo, Museipedagog, tel. 0721-808643
Inger.alebo@museumhalland.se
Amalia Friberg Jedström, Museipedagog,
tel. 076–11 71 963
Amalia.friberg@museumhalland.se
Lotta Bodmar,HR, tel. 035 – 19 26 07
lotta.bodmar@kulturmiljohalland.se
SACO/DIK Åsa Axberg, tel. 0340-828 35
Vision Camilla Hasselström, tel. 0340 – 131 30
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