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Upplandsmuseet söker museitekniker/snickare.
Vi söker dig som har hantverksutbildning och/eller erfarenhet inom snickeri.
Tjänsten är placerad inom avdelningen Säkerhet och Teknik. I det dagliga
arbetet är du en del i ett museitekniskt arbetslag på avdelningen. Under
utställningsproduktion ingår du i projektgrupp som leds av ansvarig
utställningsproducent.
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 7000 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.

Beskrivning:

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att arbeta med utställningsproduktioner, underhåll
av utställningar samt utrustning av lokaler. Du ska medverka till att ta fram
innovativa tekniska lösningar och bidra till att skapa en tillgänglig och kreativ
miljö för våra besökare. Du ska ha erfarenhet av arbete med snickeri eller
likvärdig erfarenhet. Du ska ha god datorvana och kunna läsa och
konstruera ritningar.
Förutom nyproduktion ingår drift och underhåll av utställningar och
utställningslokaler. Vidare ingår praktiskt arbete vid vårt friluftsmuseum
Disagården och vårt föremålsmagasin i Morgongåva. Säkerhetsfrågor knutna
både till utställningar och till fastigheter är en del av arbetet.
Arbetsuppgifterna innefattar också vaktmästeriuppgifter, med transporter
samt lokal- och fastighetsfrågor. Tunga lyft samt viss kvälls- och helgarbete
förekommer.

Kvalifikationer
Som sökande vill vi att du har:
• Utbildning inom hantverk och/eller erfarenhet inom snickeri.
• God materialkännedom.
• En god kommunikativ förmåga, vara noggrann och kreativ samt kunna
samarbeta med andra.
• Körkort B är ett krav.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana och kunskap i de vanligaste Windows-programmen, som
Word och Outlook.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med finsnickeri.
• Erfarenhet av arbete med el.
Personliga egenskaper
Som person är du flexibel, positiv och framåt och du har stor respekt för
människors olika förutsättningar. Du har god initiativförmåga och förmåga
att arbeta självständigt såväl som att skapa ett gott samarbetsklimat när du
arbetar i team. Du levererar god kvalitet även vid arbete i högt tempo. Du
följer utvecklingen inom ditt kompetensområde med intresse och
engagemang. I ditt arbete ser du möjligheter istället för problem och du har
ett lösningsfokuserat angreppssätt. Du har god känsla för service.
Övrigt
Vi undanber oss erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i
samband med denna annons.
Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Ange löneanspråk i din ansökan.
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde 1 oktober 2018 eller efter överenskommelse.
Kontaktpersoner
Avdelningschef Kenth Wessberg 018-16 91 55
kenth.wessberg@upplandsmuseet.se
Fackliga kontaktpersoner
Akademikerföreningen, Stina Flink 018-16 91 42
Ansökan
Ansök senast 31 augusti genom att mejla din ansökan till
kenth.wessberg@upplandsmuseet.se.

