
 
 
 
 
Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län. Vi är ett 60-tal anställda och vi bedriver vår 
verksamhet i alla länets kommuner. Upplandsmuseet ska spegla en levande och engagerande 
kulturhistoria som görs tillgänglig för alla. Till denna kopplas frågor om nutid och framtid med 
utgångspunkt från en kritisk och vetenskaplig grund. 
 
 
Museet med utställningar, reception och museibutik ligger centralt i Uppsala, i den gamla 
Akademikvarnen mitt i Fyrisån, i närheten av domkyrkan. Här visar vi fasta utställningar om 
Uppsala stads historia och om uppländsk forntid under 5000 år, men också aktuella utställningar 
kring olika teman med såväl uppländskt fokus som globala utblickar.  
Upplandsmuseet driver också friluftsmuseet Disagården som ligger i Gamla Uppsala. 
Friluftsmuseet skildrar uppländsk kulturhistoria genom inredda hus, odlingar och djur.  Under 
juni, juli och augusti är Disagården öppen alla dagar och där erbjuds en omfattande 
programverksamhet med bland annat midsommarfirande, slåtter, gammaldans, skördedag och 
temavisningar. Under maj och september bedrivs skolverksamhet.   
 
Upplandsmuseets främsta målgrupp är länets invånare men under sommaren är det också många 
utländska turister som besöker Disagården. Prioriterade målgrupper är barnfamiljer och 
skolklasser. 
 
 
 
Upplandsmuseet söker  
Pedagog 100 % vikariat 26 juni –31 december 
samt  
Pedagog 85 % visstidsanställd 26 juni–14 augusti 
Ange i ansökan vilken av tjänsterna du söker eller om du är intresserad av bägge.  
 
 
 
Arbetsuppgifter 
Vi söker en vikarie för sex månader varav tre månaders arbete är förlagt till friluftsmuseet 
Disagården och tre månader inom Upplandsmuseets övriga museipedagogiska verksamhet. Vi 
behöver även en semestervikarie för perioden 26 juni–14 augusti på Disagården. 
 
Som museipedagog arbetar du självständigt med kommunikationsarbete, visningar för skola och 
allmänhet samt programverksamhet. Du möter många olika människor, både besökare och 
samarbetspartner. 
Sommarperioden på Disagården (juli och augusti) innebär arbete på rullande schema, vilket 
inkluderar helger och vissa kvällar. Arbetet innehåller också daglig skötsel av djur och odlingar. 
 
 
Kvalifikationer 
Som sökande vill vi att du har: 



Högskoleutbildning inom etnologi, ekonomisk historia, agrarhistoria, historia eller motsvarande, 
alternativt flerårig arbetslivserfarenhet från friluftsmuseiverksamhet.  
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av pedagogisk verksamhet genom t.ex. arbete eller 
föreningsliv.  
Goda kunskaper i engelska 
Erfarenhet av pedagogik riktad mot barn och ungdom.   
 
Meriterande: 
Ytterligare språkkunskaper 
Djurkunskap 
Genuskunskap 
Slöjd och hantverkskunskaper 
 
 
Personliga egenskaper: 
Som person är du strukturerad, flexibel, positiv och framåt och du har stor respekt för 
människors olika förutsättningar. Du har god initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt 
så väl som att skapa ett gott samarbetsklimat när du arbetar i team. 
 I ditt arbete ser du möjligheter istället för problem och du har ett lösningsfokuserat angreppssätt. 
Du har även god känsla för service och levererar god kvalitet även vid arbete i högt tempo.  
 
Upplandsmuseet har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som 
finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och 
uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet. 
 
Lön 
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din 
ansökan. 
 
Kontaktpersoner 
Avdelningschef Maria Ljunggren 018-16 91 40 
museipedagog Stina Flink 018-16 91 42 
 
Fackliga kontaktpersoner 
Cecilia Bygdell (DIK-förbundet) 018-16 91 52 
 
Ansökan 
Ansök senast 6/3-2017 genom att mejla din ansökan till registrator@upplandsmuseet.se  
 


