Vi søker dyktig forsker og museumsrådgiver
Aust-Agder museum og arkiv ble etablert i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (nå
KUBEN), Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer ble slått sammen. AAma har både
arkiv- og museumsfunksjoner, og består av tre avdelinger som befinner seg på tre administrative
steder: KUBEN i Arendal, Setesdalsmuseet på Rysstad og Sjøfartsmuseet i Aust-Agder i Grimstad. Vi
er en av fylkets største kulturinstitusjoner og et av landets eldste museer..
Ledig stilling
Ved Aust-Agder museum og arkiv IKS avd KUBEN er det en ledig stilling som forsker/rådgiver. KUBEN
ligger på Langsæ i Arendal.
Stillingen inngår i museums- og formidlingsavdelingen. Nærmeste overordnede er avdelingsleder.
Arbeidsområdet for stillingen er i hovedsak knyttet til vår store kulturhistoriske samling med fokus på
sjøfart. En stor andel av stillingen er tiltenkt forskning. Andre viktige oppgaver vil være formidling og
deltakelse i utstillingsprosjekter.

Kvalifikasjoner







Minimum mastergrad/hovedfag innen kulturhistorie, nyere historie, etnologi eller liknede.
Erfaring med forskning og publisering.
Interesse og engasjement for sjøfartshistorie.
Gode kommunikasjonsevner. Norsk muntlig og skriftlig må beherskes flytende.
Erfaring fra museumsbransjen med formidling og utstillingsarbeid er en fordel.
Autorisasjon som konservator NMF (Norges Museumsforbund) er et pluss.

Personlige egenskaper
Det er viktig at du liker å samarbeid med andre, og å dele av din kunnskap og erfaring for å nå felles
mål for avdelingen. Du må like å bygge nettverk både internt i organisasjonen og eksternt i relevante
fagmiljøer og nettverkssamarbeid. Som forsker/rådgiver må du kunne jobbe selvstendig, og du må
være strukturert og nøyaktig. Du må trives med å formidle både skriftlig og muntlig. Det er viktig med
god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
Personlig egnethet vil vektlegges.
Arbeidsoppgaver







Forskning på distriktets kulturhistorie med vekt på museets anlegg, samlinger, kulturminner
og kunnskapsbehov. Sjøfart vil være et viktig tema.
Kunnskapsformidling gjennom publikasjoner, foredrag, digital formidling og omvisninger. I
den forbindelse kan det forekomme noe arbeid utenom ordinær arbeidstid.
Delta i utviklingen av våre utstillinger og formidlingsopplegg.
Delta i relevante nettverk både lokalt og nasjonalt.
Være en aktiv deltaker i arbeidet med vår årbok, både i redaksjonen og som artikkelforfatter.
Være hovedansvarlig for forskningsarbeidet i avdelingen, og være avdelingens representant i
AAma sin forskningsgruppe.

Vi tilbyr
Fleksibel arbeidstid
Spennende og varierte samlinger
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i KLP
Lønn etter avtale
Andre opplysninger
Stillingsbrøk: 100 %
Stilling: Fast
Prøvetid: 6 mnd.
Oppstart: 1. oktober.
Antall stillinger: 1
For nærmere opplysninger ta kontakt med Hilde Jomaas, Leder for museums- og
formidlingsavdelingen, tlf: 916 62 371 eller på e-post: hilde.jomaas@aama.no
Skriftlig søknad og CV sendes via JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/ledigestillinger/stilling/204404/forsker-og-museumsraadgiver
SØKNADSFRIST: 9. mai

