Skansen söker Museipedagog till Samevistet för
sommarsäsongen 2018
Skansen är en av Nordens största- och Sveriges mest kända besöksmål med drygt 1,4 miljoner svenska och
utländska gäster årligen. Skansen är världens äldsta friluftsmuseum med hus och gårdar från hela landet,
tamdjur och vilda nordiska djur, trädgårdar och en stor park. Skansen är platsen för nationella högtidsdagar,
konserter, marknader, temadagar och andra publika evenemang. Vi har öppet alla dagar.
Skansens vision är att vara ett friluftsmuseum i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla. På Skansen står
gästen i centrum.

Som museipedagog arbetar du på den Kulturhistoriska avdelningens pedagogiska enhet. Pedagogiska
enhetens grundverksamhet utgår från folkbildning. Vi utgår ifrån dokumenterad kunskap för att på ett
så trovärdigt sätt som möjligt gestalta Sveriges kulturhistoria. Samiska kulturer har alltid varit
representerade på Skansen och vårt Sameviste har uppförts i nära samarbete med representanter för
samer och olika samiska organisationer. Vistet består av ett flertal byggnader från sydsamiskt område,
ett renhägn samt en informationsplats med betoning på samtida samisk kultur.
Nu söker vi nu museipedagoger för vår kommande sommarsäsong med specialkompetens inom samisk
kunskap/kultur. Som museipedagog är du den levande kontaktytan mellan gäst och kulturmiljö, länken
mellan historia och nutid. Du kommer att möta människor från hela Sverige och världen, med olika
utgångspunkter och referensramar, till vilka du på ett tillgängligt sätt ska förmedla vårt kulturarv.
Som museipedagog har du även ansvar för att ha uppsikt över museiföremål och inredning i den miljö
där du arbetar samt att kunna informera gästerna om Skansens utbud i sin helhet.
Kvalifikationer för tjänsten
För att fungera i rollen som museipedagog i Samevistet behöver du ha
•
•
•
•
•

intresse för och god kännedom om samernas historia och om samtida samiskt kultur
tidigare arbetslivserfarenhet inom från ett yrke med mycket kontakt med människor
goda kunskaper i kulturhistoriska ämnen på högskolenivå eller motsvarande kunskaper
mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
möjlighet att arbeta på ett rullande schema, vilket innebär arbete även på helger

Det är meriterande om du har
•
•
•
•
•
•

studier i samisk kultur
pedagogisk utbildning eller-hantverksutbildning
goda kunskaper i samiska,
pedagogisk erfarenhet, särskilt från verksamhet riktad till barn
erfarenhet av rollspel, berättande och/eller ”pröva-på-verksamhet”
färdighet i duodji, hantverk, musik eller drama

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska vara utåtriktad, lyhörd, tycka om att möta
människor och ha hög servicekänsla. Det är viktigt att du aktivt kan ta emot, samtala med och väcka
nyfikenhet hos Skansens gäster.
Vi kommer att ha Samevistet öppet alla dagar under perioden 18/6–12/8 och under helger 13/8–30/9.
Arbetstiden är schemalagd vardag och helg. Tjänstgöringsgraden är deltid cirka 50 - 85 %. Lön enligt
lokalt kollektivavtal. Eventuellt kan vi kombinera arbetet i Samevistet med att du också arbetar i en
annan kulturhistorisk miljö.

För mer information samt ansökan gå in på Skansens hemsida och ansök senast
2018-02-04.

