STILLING SOM GJENSTANDSKONSERVATOR VED NORSK LUFTFARTSMUSEUM
100 % stilling ledig
Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum er Norges nasjonale museum for luftfartshistorie og ansvarlig for det luftfartshistoriske nettverk i Norge.
Museet ligger i Bodø, ble åpnet i 1994 og har 45.000 besøkende årlig. Museet driver et omfattende arbeid innen forskning, formidling, innsamling,
konservering og restaurering, og nyter stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Samlingene består av 18.000 gjenstander, hvorav 34 fly,
i tillegg til arkiv, fotografi og annen dokumentasjon.
Museet står overfor spennende utviklingsoppgaver. Vi ønsker å videreutvikle samlinger av høy kvalitet som er tilgjengelige og relevante for
et bredt publikum, og leter etter en person med engasjement og entusiasme for dette. Gjenstandskonservator har ansvar for museets
forvaltning av fly og andre typer gjenstander. Arbeidet utføres i samarbeid med museets øvrige personale, andre museer og frivillige nasjonalt og internasjonalt.

KRAV TIL STILLINGSINNEHAVER
Vi søker kandidat som:
• Har utdanning på master- eller hovedfagsnivå innen konservering eller annet relevant fag.
• Relevant praksis fra museum eller kulturminnevern.
• Har interesse for fly og luftfart.
• Evner å lede og kan samarbeide godt med ulike typer mennesker.
• God evne til å kommunisere, inspirere og bygge relasjoner. Må beherske engelsk, skriftlig og muntlig. Utenlandske søkere som ikke behersker
norsk, må være villige til å lære norsk.
• Grunnleggende kunnskap i bruk av IT og nye sosiale medier.
• Førerkort.

BESKRIVELSE AV OPPGAVER OG ANSVAR
Ansvar
Gjenstandskonservator har ansvar for forvaltning av museets gjenstandssamling, med de oppgaver og ressurser som er knyttet til det. Konservator skal
støtte opp under museets overordnede formål ved å gjøre samlinger tilgjengelige for et bredt publikum, spre kunnskap og bidra i nettverksbygging.

Arbeidsoppgaver omfatter
•
•
•
•

Samlingsutvikling - innsamling og avhending av gjenstander.
Konservering, restaurering og magasinering. Det praktiske arbeidet utføres i samarbeid med frivillige og timelønnede pensjonister.
Dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene.
Være et nav i det luftfartshistoriske miljø med internasjonale relasjoner. Museet har opparbeidet et omfattende nettverk med frivillige og museer som
det er ønskelig å utvikle videre.

BETINGELSER
Vi kan tilby interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig arbeidsmiljø.
Organisasjonsutvikling kan medføre endringer i stillingens innhold.
Arbeidssted Bodø.
Lønn etter avtale.
Søknadsfrist: 18.05.2015
Tiltredelse medio 2015.
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Olav Gynnild tlf: 75 50 78 54 eller konservator Karl Kleve tlf: 75 50 78 56.
Søknad med vedlagt CV kan sendes til: post@luftfartsmuseum.no. Merk søknaden med Gjenstandskonservator.
Vi ber om at det blir gitt opplysninger om referanser.
Skriftlige arbeid, dokumentasjon av annen praksis, bekreftede vitnemål, attester og annen dokumentasjon må legges frem etter nærmere forespørsel.

www.luftfartsmuseum.no

