Länsmuseernas samarbetsråd och ”Sveriges största museum” söker generalsekreterare
Länsmuseernas samarbetsråd är en nationell branschorganisation som för länsmuseernas talan på
nationell nivå och är partner i samarbeten med motsvarande organisationer inom musik och teater.
Länsmuseerna har en unik position i Sverige. Tillsammans erbjuder vi Sveriges mest tillgängliga
museum – från Luleå i norr till Lund i söder. Vi finns där människor finns.
Sveriges största museum är vårt gemensamma varumärke. Tillsammans har våra 24 länsmuseer en
geografisk täckning av hela landet. Våra museer är inte bara byggnaderna utan länens kulturmiljöer.
Vi har kunskaper om hela landets olika platsers unika DNA – med både dess rumsliga och historiska
betydelse. Länsmuseernas uppdrag är att arbeta brett inom kulturarvsområdet – från konst, hantverk
och föremålssamlingar till pedagogik, arkeologi och kulturmiljö.
Inom ramen för vår stora satsning Sveriges största museum inrättar vi en ny tjänst som ska leda
arbetet framåt med en gemensam plattform som ska främja länsmuseernas utveckling inom följande
områden:
Samverkan
Opinionsbildning
Målgruppsarbete
Utbildningsinsatser
Regional kulturverksamhet
Kvalifikationer
Vi söker dig som tillsammans med styrelsen och sekretariatet vill utveckla och stärka länsmuseernas
position med fokus på att företräda organisationen externt. Erfarenhet och kunskap om följande är
meriterade:
God kännedom om och intresse för kulturområdet.
Erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i projektform.
Förståelse för kulturpolitiken, opinionsbildning och den politiska struktur som länsmuseerna
verkar inom.
Akademisk examen, eller motsvarande, med relevans inom området.
Goda kunskaper att skriva och tala på svenska och engelska.
Förmågor
Att på ett professionellt och förtroendefullt sätt kunna företräda länsmuseerna inför de myndigheter
och beslutsfattare som arbetar med kulturfrågor.
Att självständigt och nyfiket vara drivande och resultatorienterad i sitt arbete.

Meriterande är
Erfarenhet av PR, opinionsbildning och politiska beslutsvägar.
Erfarenhet av arbete med samordningsfrågor.
Intresse för e-förvaltning och digitaliseringsfrågor.
Övrigt om tjänsten
Heltid. Tidsbegränsad anställning under 3 år med möjlighet till förlängning. Provanställning tillämpas.
I tjänsten ingår mycket resor i Sverige.
Arbetsplatsen kommer att knytas till något av våra museer. Möjlighet finns också att arbeta
hemifrån.
Ansökan
Personligt brev och meritförteckning/CV skickas till registrator@sverigesstorstamuseum.se märk din
ansökan med 0001/19. Sista ansökningsdag är den 22 september.
Mer information
Mer information lämnas av:
Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd (070-670 05 72) eller Länsmuseernas
samarbetsråds sekretariat: museichef Ulrica Grubbström (070-395 52 72) eller museichef Olof
Hermelin (070-107 61 01).

