
 
 

 

Fullstendig utlysningstekst: Arbeidsformidlingen, Nordlys og Museumsnytt.  
  

  

Museums pedagog / Skjervøy.  
 
Ved Nord - Troms Museums avdelingskontor i Skjervøy er det ledig stilling som museumspedagog med 

tiltredelse fra 01.08.2003. Kontoret for avdelingen er for tiden lokalisert til Drayergården. Nord-Troms Museum 

er et interkommunalt økomuseum med avdelinger i de seks Nord - Troms kommunene. Museet har pr. dags dato 

8 årsverk. Museet har som formål å dokumentere, forske og formidle om Nord -Troms kulturen med særlig vekt 

på de tre stammers møte.    

  

Stillingen har et regionalt ansvar for den pedagogiske virksomhet ved Nord-Troms Museum. Særlig viktig er 

tiltak rettet mot skoleverket. Stillingen er også tillagt administrative oppgaver angående driften av 

Maursundgård.   

  

For stillingen kreves pedagogisk utdanning, helst med støttefag innen historie, etnologi, sosialantropologi eller 

andre relevante kulturfag. I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på erfaring fra prosjektarbeid og 

aktivitetsrettet undervisning. Erfaring med bruk av EDB/IT er en fordel. Det søkes etter en person som kan 

arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, men som samtidig er utadvendt og har gode samarbeidsevner.  

  

Stillingen er knyttet til egen hovedavtale og avlønnes etter tariff. Nord - Troms Museum vil være behjelpelig 

med bolig. Det vil bli lagt til rette for å kunne kombinere stillingen med stilling i skoleverket. Vi minner om de 

statlige virkemidlene som nedskriving av studiegjeld, lavere skatt og høyere barnetrygd.  

 

 

  

Det er pliktig medlemskap i offentlig pensjonsordning med innsk 2 % av regulativlønn.  

  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til bestyrer Rune Sundelin 77 76 70 20 / 95 85 55 06,  

e-post rs@ntrm.no.  

 

For mer informasjon om Nord-Troms Museum se www.ntrm.no.  

Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål. Søknad og CV skal levers også leveres elektronisk.    

  

 

Nord-Troms Museum 

Bjørklysvinge 13 

9152 Sørkjosen.  

  

Søknadsfrist: 1 april 03. 
  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:rs@ntrm.no
http://www.ntrm.no/


  

  

  

Kortversjon for lokalpressen: Nord norge samkjøringen.  

  

  

  

  

Konservator  
Ved Nord - Troms Museums hovedkontor er det ledig stilling som konservator med tiltredelse snarest mulig. 

Museet har pr. dags dato 8 årsverk hvorav 3,5 er lokalisert til hovedkontoret, Sørkjosen i Nordreisa kommune. 

Museet har som formål å dokumentere, forske og formidle om Nord - Troms kulturen med særlig vekt på de  

tre stammers møte.    

  

Stillingens særlige ansvarsområder vil være forskning, dokumentasjon og formidling av de tre stammers møte. I 

tillegg omfatter stillingen arbeid med samlingene generelt og med det øvrige dokumentasjons- og 

formidlingsarbeidet. Det forutsettes at det utvikles  gode samarbeidsrelasjoner med andre relevante institusjoner. 

Stillingen er også tillagt administrative oppgaver.  

  

For stillingen kreves embetseksamen av høyere grad eller tilsvarende kompetanse innen historie, etnologi, 

sosialantropologi eller andre relevante kulturfag. Det er ønskelig med autorisasjon som konservator NMF, 

men også personer uten oppnådd konservatorkompetanse vil bli vurdert. 

  

Det søkes etter en person som kan arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, men som samtidig er utadvendt 

og har gode samarbeidsevner.  

  

Stillingen er knyttet til den kommunale forvaltningen og avlønnes etter avtale.   Nord - Troms Museum vil være 

behjelpelig med bolig. Vi minner om statlige virkemidler som nedskriving av studiegjeld, lavere skatt og høyere 

barnetrygd.  

  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til bestyrer Rune Sundelin 77 76 70 20 / 95 85 55 06,  

e-post rs@ntrm.no. eller til styreleder er Ann Margrethe Flåten  77 77 00 10 / 77 76 42 31 

  

For mer informasjon om Nord-Troms Museum og fullstendig utlysningstekst se  www.ntrm.no.  

  

  

  

Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål, attester og inntil fem skriftlige arbeider i tillegg til liste over 

faglig produksjon sendes til:  

  

Nord-Troms Museum 

Bjørklysvinge 13 

9152 Sørkjosen.  

  

Søknadsfrist er 1 november 02. 
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Helt kort versjon for Dagbladet, og  Aftenposten.  

  

  

Konservator  
Ved Nord - Troms Museums hovedkontor er det ledig stilling som konservator med tiltredelse snarest mulig. 

Museet har pr. dags dato 8 årsverk hvorav 3,5 er lokalisert til hovedkontoret, Sørkjosen i Nordreisa kommune. 

Museet har som formål å dokumentere, forske- og formidle om Nord - Troms kulturen med særlig vekt på de  

tre stammers møte.    

  

Det søkes etter en person som kan arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, men som samtidig er utadvendt 

og har gode samarbeidsevner.  

  

Vi minner om statlige virkemidler som nedskriving av studiegjeld, lavere skatt og høyere barnetrygd.  

  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til bestyrer Rune Sundelin 77 76 70 20 / 95 85 55 06,  

e-post rs@ntrm.no. eller til styreleder er Ann Margrethe Flåten 77 77  00 10 / 77 76 42 31 

  

For mer informasjon om Nord-Troms Museum og fullstendig utlysningstekst se  www.ntrm.no.  

  

Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål, attester og inntil fem skriftlige arbeider i tillegg til liste over 

faglig produksjon sendes til:  

  

Nord-Troms Museum 

Bjørklysvinge 13 

9152 Sørkjosen.  

  

Søknadsfrist er 1 november 02 
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