
Antikvarie med inriktning på bevarande

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum söker en antikvarie med huvudansvar för det  
historiska segelfartyget Pommern och dess bevarande. De huvudsakliga arbetsuppgifter-
na är planering och utveckling samt vård och underhåll av Pommern. Antikvarien fungerar 
som arbetsledare för hantverkare och volontärarbetare samt förväntas till viss del delta 
i det praktiska arbetet ombord. Till arbetsuppgifterna hör också att driva och leda olika 
samarbetsprojekt relevanta för Pommern samt att bistå den publika verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker en person med akademisk examen inom kulturvårdsområdet med inriktning mot 
bygghantverk, byggnadsvård eller konservering, alternativt motsvarande utbildning och 
erfarenhet som vi bedömer som relevant. Meriterande är praktisk erfarenhet av bevaran-
de av historiska fartyg, byggnader eller miljöer samt erfarenhet av publik museiverksam-
het.

Egenskaper
Vi söker en kreativ person som är professionell och tydlig i sin yrkesroll, en person som 
stimuleras av att arbeta med varierande arbetsuppgifter och har förmåga att hitta rätt 
nivå för att nå resultat. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp för att lösa 
problem och fatta beslut. Du tänker strategiskt och kan planera, organisera och prioritera 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vidare är du strukturerad och har god förmåga att 
leda arbete och processer framåt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med 
olika människor, både internt och externt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och 
ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Stiftelsens personalstyrka är 
liten och alla bistår varandra.

Ansökan
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Har du frågor ber vi dig kontakta 
museichef Hanna Hagmark: 
e-post hanna@sjofartsmuseum.ax, telefon + 358 18 534 803 
eller antikvarie Anna Grönholm: 
e-post anna@sjofartsmuseum.ax, telefon + 358 18 534 802.

Fritt formulerad ansökan med personligt brev, CV och referenskontakter (max 3 sidor 
totalt) skickas elektroniskt till hanna@sjofartsmuseum.ax.

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2018. Intervjuer görs under vecka 46–48.


