
söker en  

Museitekniker/vaktmästare 60%

Bror Hjorths Hus / Bror Hjorthstiftelsen
Bror Hjorths Hus är ett färgstarkt konstnärs-
museum i Uppsala inrymt i konstnären Bror 
Hjorths tidigare villa, med bostad och ateljé. Bror 
Hjorth (1894-1968) räknas som en av 1900-ta-
lets främsta svenska konstnärer. Den omfat-
tande samlingen av konstverk ger tillsammans 
med miljön en unik inblick i ett rikt konstnärsliv.  
I en tillbyggd konsthall visas tillfälliga utställningar 
med andra konstnärer. Utställningarna produceras 
av museet och byts ungefär varannan månad. 
Museet har en mycket omfattande konstpedago-
gisk verksamhet, framförallt för barn och unga, 
under både dag- och kvällstid och en rik program-
verksamhet med visningar, föredrag och konserter. 
Museet har ca 20 000 besökare/ år.
Bror Hjorths Hus drivs av Bror Hjorthstiftelsen 
genom verksamhetsstöd från Uppsala kommun. 
Stiftelsens uppgift är att vårda, bevara och tillgäng-
liggöra Bror Hjorths konst och fastigheten. Perso-
nalen består av sju tillsvidareanställda på varieran-
de tjänstegrader och ett antal visstidsanställda som 
arbetar som museivärdar och konstpedagoger.    

Arbetsuppgifter
Museitekniker
Som museitekniker är din uppgift att i samråd med 
utställningsansvarig, och ofta konstnär, installera 
och ljussätta konsten, installera AV-teknik, samt 
iordningsställa utställningsrummet inför varje ny 
utställning. Det innebär snickeri av väggar, podier 
och bänkar, samt målningsarbeten.
Du ansvarar för mottagande av transporter samt 
uppackning och packning av inlånade konstverk. 
I tjänsten ingår också liknande arbetsuppgifter i 
samlingen av Bror Hjorths konst.  

Vaktmästare
Som vaktmästare ansvarar du för den övergripan-
de tillsynen och skötseln av fastigheten och träd-
gården. Du ansvarar för kontakter med entrepre-
nörer och hantverkare när behov finns. Du sköter 
även larm- och säkerhetsfrågor samt kontakt med 
berörda firmor. I tjänsten ingår också att beställa 
städ- och kontorsmaterial.

Kvalifikationer
Du har praktiska färdigheter inom snickeri, måle-
ri och bygg för utställningssammanhang och har 
goda tekniska kunskaper. Du har ett intresse för 
konst och erfarenhet av arbete inom museisektorn 
eller med utställningar, gärna inom konstområdet. 
Du är uppfinningsrik, ansvarsfull och fördomsfri, 
med ett bra ordningssinne och god samarbetsför-
måga. Tjänsten ställer också krav på servicekänsla, 
flexibilitet och muntlig kommunikationsförmåga. 
Egen konstnärlig verksamhet och/eller goda kun-
skaper om konst är meriterande liksom erfarenhet 
av fastighetsskötsel och fastighetsfrågor. Körkort 
krävs. Vid tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt 
vid personlig lämplighet.

Övriga upplysningar om tjänsten
Ordinarie arbetstider är måndag-fredag kl. 8-12. 
Under veckor med utställningsbyten utökas ar-
betstiden till att omfatta även eftermiddagar och 
kvällar. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan före-
komma vid behov. 

Sista ansökningsdag: 3 maj 2020
Omfattning: 60%
Tillträde: 2020-08-15
 eller efter överenskommelse. 
6 månaders provanställning tillämpas.
Kontakt: Upplysningar om tjänsten lämnas av 
Tomas Järliden, museichef 
018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av per-
sonligt brev och CV. 
Skicka din ansökan till: 
ansokan@brorhjorthshus.se 
eller märkt ”Ansökan” till nedanstående adress:

Norbyvägen 26   752 39 Uppsala   018-567030
www.brorhjorthshus.se


