Annons
Kulturparken Småland, Växjö, söker
Byggnadsantikvarie
Omfattning: 75 %
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: mars 2022 eller enligt överenskommelse

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
• Byggnadsantikvarie, 2- 4 års erfarenhet
Utbildning
Krav
• Högskoleexamen med byggnadsantikvarisk inriktning
Kompetenser
Krav
• Byggnadsvård, antikvarie
Språk
Krav
• Svenska
• Engelska
Körkort
Krav
• B

Om jobbet
På Kulturparken Småland ingår du i avdelningen för kulturmiljö och forskning. Hos oss finns arkeologi,
byggnadsvård, glashistoria och pedagogik. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med dina kollegor
för att bygga upp kunskap, förmedla och ge råd i frågor om kulturarv och kulturmiljö. Vi arbetar mot
målet att vara till nytta för samhällsplanering, kulturmiljövård, forskning och allmänhet.
Bebyggelseenheten har som huvudsakliga uppgifter att:
• Inom den byggnadsantikvariska konsultverksamheten handlägga projekt självständigt eller
tillsammans med andra i enlighet med uppsatta mål
• Delta i restaureringar och ombyggnader genom antikvarisk medverkan
• Inventera och dokumentera länets kulturarv samt förmedla kunskap
• Handlägga antikvariska utlåtanden i samband med bygglovsärenden

Dina kvalifikationer
Utbildning
Vi söker dig som har högskoleexamen med byggnadsantikvarisk inriktning.
Meriterande är om du är certifierad sakkunnig i kulturvärden.
B-körkort krävs.

Erfarenhet
Du ska ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av byggnadsantikvariskt arbete, gärna i konsultroll.
Kunskaper
Vi söker dig som har goda byggnadsantikvariska kunskaper.
Du ska ha god förmåga att planera, budgetera, rapportera, följa upp och utvärdera projekt.
Du ska ha goda kunskaper i Office 365 samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Tjänsten innebär samarbete internt och externt och din förmåga att vara lyhörd och arbeta både
självständigt och i team värderas högt.
Du kan anpassa uppgifter och resultat utifrån verksamhetens behov samt har kompetens att använda
verksamhetens resurser effektivt.
Vi söker dig som kan arbeta målinriktat, hålla deadlines och har förmåga att organisera och
strukturera arbetet.
Kunskaper i In Design och/eller Photoshop är meriterande.
Anställningen
Anställningen är tillsvidare, 75 %.
Tillträde i mars 2022 eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast den 10 januari 2022 till: registrator@kulturparkensmaland.se
Personligt brev och meritförteckning bifogas i ansökan. Ange löneanspråk.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Alexandra Stiernspetz Nylén, avdelningschef, alexandra.nylen@kulturparkensmaland.se, 0470704204
Samuel palmblad, enhetschef byggnadsvård, samuel.palmblad@kulturparkensmaand.se, 0470704215
Facklig representant DIK:
Maria Varhelyi, maria.varhelyi@kulturparkensmaland.se, 0470-704216
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar ej bli kontaktade av annonsförsäljare.

Om Kulturparken Småland
Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Företaget
bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.
I vår breda verksamhet ingår Smålands museum (länsmuseum), Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas
Hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland,
Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Vi arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och
kulturmiljöfrågor som byggnadsvård och arkeologi.

