
	

 

Museitekniker och fastighetsansvarig Vandalorum 
 
Tillsvidareanställning 100% 
Tillträde 1 september 2017 eller enligt överenskommelse 
 
Om Vandalorum 
 
Vandalorum är ett museum för regional, nationell och internationell konst och design, beläget 
utanför Värnamo i Småland. Museet drivs av en stiftelse, utan vinstsyfte. Vandalorum visar ca 10 
utställningar per år, i huvudsak egenproducerade. Museet besöks av ca 75 000 personer per år. 
Vandalorum öppnade 2011 och är byggt enligt ett originalkoncept av Renzo Piano.  
 
Om arbetet 
 
Att planera och leda arbetet inom museiteknik och ansvara för löpande drift av Vandalorums lokaler 
och säkerhet. Arbetet sker i samarbete med museets koordinatorer samt med ytterligare 
utställningstekniker som anlitas vid behov. Arbetet är främst förlagt dagtid måndag till fredag men 
kvälls- och helgarbete förekommer. Arbetet kan innehålla tyngre lyft och arbete på hög höjd. 
 
Arbetsuppgifter 
 

• att planera, leda och delta i museets arbete med utställningsbyggnationer och andra 
installationer samt hantering av konst och design 

• att bemanna utställningsbyggnationer och leda övriga utställningstekniker i deras arbete 
• att ansvara för säkerhet, brandskydd, larm, klimatkontroll och daglig drift av Vandalorums 

lokaler (totalt ca 3 800 m2 inkl utställningsytor, restaurang, butik, kontor och förråd)  
• att planera, leda och delta i arbetet med ljud, ljus och video  
• att vara museets kontaktperson angående praktiska frågor om byggnaden 
• att hålla i kontakter med entreprenörer som genomför utomhusskötseln 

 
  



	
Kvalifikationer 
 

• yrkeserfarenhet från liknande arbetsuppgifter 
• god vana att läsa byggritningar samt att planera och realisera utställningsbyggnationer 
• goda kunskaper i svenska och engelska  
• goda IT-kunskaper  
• körkort 

 
Du har ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt. Du kombinerar en god samarbetsförmåga med 
förmågan att arbeta självständigt, även under perioder av högt tempo. Stor vikt läggs vid personlig 
lämplighet. 
 
Meriterande 
 

• erfarenhet av digitalt ritprogram 
 
Vandalorum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder 
och erfarenheter. 
 
Så ansöker du 
 
Information om tjänsten lämnas av Anneli Bergkvist, personalansvarig Vandalorum. 
 
Välkommen med skriftlig ansökan om max 1 A4 samt CV till anneli.bergkvist[snabel-a]vandalorum.se 
 
Sista ansökningsdag är 22 juni 2017. Vi intervjuar kontinuerligt. 
 
Vandalorum är medlem i IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och har tecknat och 
använder kollektivavtal för tjänstemän mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden. 
 
Fast lön. 
 


