Hallands Kulturhistoriska Museum söker historisk arkeolog, 100%,
Tillsvidareanställning
Hallands Kulturhistoriska Museum ingår tillsammans med Hallands Konstmuseum i Stiftelsen
Hallands länsmuseer – Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda.
Den utlysta tjänsten är placerad på museets kulturmiljöavdelning, Kulturmiljö Halland, och
söks enligt de instruktioner som anges nedan.
Arbetsuppgifter
Kulturmiljö Halland har lång erfarenhet och arbetar med kulturmiljövård utifrån ett brett
perspektiv som inkluderar fornlämningar, bebyggelse och landskap. Som historisk arkeolog
kommer du att utveckla uppdragsverksamheten, genomföra arkeologiska uppdrag och bedriva
forskning med den regionala kunskapsuppbyggnaden som mål. Vi erbjuder en kunskapsdriven
miljö med mångfacetterade projekt som innefattar halländska städer, den agrara landsbygden,
borgar och befästningar, kyrkor och begravningsplatser samt kloster. Du kommer
självständigt och i grupp att genomföra handläggning, planering, fältarbete och rapportering
av arkeologiska undersökningar i Halland, men även utanför länet i samarbete med andra
aktörer. Även rena förmedlingsuppdrag och pedagogisk verksamhet kan ingå i
arbetsuppgifterna.
Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning med arkeologisk inriktning där forskarutbildning inom
historisk arkeologi är starkt meriterande. Vi ser gärna att du har medeltid/nyare tid som
huvudinriktning, särskilt stadsarkeologi. Du har dokumenterad erfarenhet av att ansvara för
uppdragsarkeologiska projekt inom tillämpningen av Kulturmiljölagen. Vidare är erfarenhet
av komplexa fornlämningar från medeltid och nyare tid samt kunskap om stratigrafisk metod
starkt meriterande. Kulturmiljö Halland tillämpar digitala dokumentationssystem och vi
förutsätter att du har erfarenhet av Intrasis och ArcGis. Arbetsuppgifterna kräver att du har
körkort för personbil.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är hängiven och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet,
forskning och förmedling. Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god
förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att passa in i rollen måste du trivas med att arbeta
i flera projekt samtidigt och vara intresserad av fältarbete som kan vara fysiskt krävande. Du
är intresserad av metodisk och vetenskaplig utveckling samt inte minst mån om
resultatspridning med god pedagogisk kvalitet.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Heltid – Tillsvidare. 6 månaders provanställning tillämpas.
Ansökan
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV och referenser.
Sista ansökningsdag
Vi arbetar med löpande urval, sök gärna redan idag, dock senast den 11 augusti 2019.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Curry Heimann, museichef Hallands kulturhistoriska museum
e-post: curry.heimann@museumhalland.se
Tel: 0723 – 713 232
Anders Håkansson, kulturmiljöchef
Anders Håkansson
e-post: anders.hakansson@kulturmiljohalland.se
Tel: 035-19 26 18
Facklig företrädare
SACO/DIK
Britt-Marie Lennartsson
e-post :britt-marie.lennartsson@kulturmiljohalland.se
Tel 035-19 26 12
VISION
Camilla Hasselström
e-post: camilla.hasselstrom@museumhalland.se
Tel: 0340-131 30
HR
Lotta Bodmar
e-post: lotta.bodmar@kulturmiljohalland.se
Tel: 070-348 09 64
Ansökan skall skickas till
Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt gällande
Dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt vår personuppgiftspolicy, vilken finns på:
www.hallandslansmuseer.se/policys--viktiga-dokument.html

ansokan@kulturmiljohalland.se
ange “Arkeolog” i ärendefältet
Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende

