Receptionist/guide till Hallands Konstmuseum
50%
Tillsvidareanställning
Arbetsgivare
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Bastionsgatan 3
302 43 HALMSTAD
Tel 035-19 26 00
kansli@kulturmiljohalland.se
www.kulturmiljohalland.se
Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten vid Hallands Konstmuseum och
Hallands kulturhistoriska museum samt kulturmiljövård i länet. Vi är Hallands största regionala
kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. Till Hallands Konstmuseum i Halmstad söker vi nu två
receptionister/guider.
Arbetsplatsbeskrivning
Hallands Konstmuseum ligger i Halmstad och verkar i hela regionen. I Hallands kulturplan 20172020 fastslås att konsten är ett prioriterat kulturområde i utvecklingen av Hallands kulturliv.
Hallands Konstmuseum ska ha en central roll i detta arbete och vara ett nav för konst och konstliv i
hela Halland.
Arbetet på Hallands Konstmuseum är organiserat i två avdelningar; Publik och regional närvaro
samt Utställningar och samlingar. Härigenom drivs en omfattande utåtriktad verksamhet
med utställningar, program och pedagogik. Hallands Konstmuseum har en rik och växande
konstsamling. Här finns också en omfattande kulturhistorisk samling. Verksamheten innefattar även
det regionala konstcentret Konst i Halland, där konstmuseet i samarbete med Region Halland
driver regionala utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet. Museet är nu inne i en stark
utvecklingsfas med om- och tillbyggnad och beräknas öppna igen hösten 2019.
Arbetsbeskrivning
Som receptionist är du den första våra besökare möter. Du svarar för service i reception och
intilliggande museibutik, informerar om utställningar och program samt ger guidade visningar
i våra utställningar. I tjänsten ingår också att svara i museets telefonväxel, ta emot bokningar,
hantera kassan, rondera, hålla god ordning i de publika delarna, vara behjälplig vid arrangemang,
låsa och larma. Tillsammans med dina kollegor verkar du för att tillgängliggöra verksamheten för
besökarna. Som medarbetare bidrar du aktivt till att stärka profilen för Hallands Konstmuseum och
verkar för ett bra samarbete inom Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Schemalagd helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Kvalifikationer
Du har utbildning inom konstvetenskap, konst eller konstpedagogik. Vi ser också gärna att du
har erfarenhet från servicebranschen. Som person är du utåtriktad och har god social kompetens.
Tjänsten innebär många kontakter och kräver stort engagemang både internt och externt för att
skapa goda och hållbara relationer. Detta innebär att du är lyhörd och tycker om att samarbeta.
Du är också ordningsam och ansvarstagande, och då arbetet innebär många olika situationer är
du stresstålig och flexibel. Goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Vi
lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV.
Anställningsdatum
Hösten 2019 (tidigast oktober)
Sista ansökningsdatum
28/8
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum
e-post: magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 01
Evelina Lindblom, intendent/avdelningschef Publik och regional närvaro
e-post: evelina.lindblom@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 14
Anneli Adamsson, intendent/avdelningschef Utställningar och samlingar
e-post: anneli.adamsson@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 03
Fackliga företrädare
SACO/DIK
Andreas Johansson
e-post: andreas.johansson@hallandskonstmuseum.se
tel: 035-16 23 19
VISION
Camilla Hasselström
e-post: camilla.hasselstrom@museumhalland.se
tel: 0340-131 30
Ansökan skickas till
kansli@hallandskonstmuseum.se
ange ”Receptionist/guide” i ärendefältet
Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och enligt vår
personuppgiftspolicy. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här
Övrigt
Intervjuer till tjänsterna kommer att genomföras 9/9, 10/9 och 13/9
Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post.
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende.

