
 

 

Vi søker formidlere og resepsjonist 

Søknadsfrist: 18.01.2019  

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger fra Trondheim by og Trøndelag. Museet ligger i Trondheim og omfatter både et stort friluftsmuseum 
bygd opp rundt ruinene av kong Sverres borg, og store innendørs utstillinger. Museet har også ansvar for Norsk Døvemuseum. Sverresborg, Trøndelag folkemuseum er et av Museene i Sør-Trøndelag as 
(MiST as).   

  

  

Vi søker utadvendte, språkkyndige og fleksible deltidsansatte!  
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Norsk Døvemuseum søker etter nye medarbeidere som formidlere/ omvisere, i åpen barnehage og som resepsjonist. 
  
  
Formidlere ved Sverresborg 

Som formidler får du allsidige arbeidsoppgaver som omviser/guide i de ulike delene av friluftsmuseet, utstillingene, være formidler i rolle og delta i våre 
teaterbaserte formidlingsopplegg, bidra i ulike arrangement, stelle dyr, og være lærer ved historisk ferieskole. Vi søker etter formidlere som kan jobbe i 80-100% 
i høysesongene (juni-august og november-desember) og ellers ved behov.  
  
Søkeren må beherske både norsk og engelsk. Som andre fremmedspråk har vi mest behov for tysk, fransk og spansk.  Det er en fordel om du har studert språk 
på høyere utdanningsnivå, eller har lært deg et språk gjennom et utenlandsopphold. Har du ikke et andre fremmedspråk, men har bakgrunn innenfor 
musikk/sang, drama/teater, pedagogikk/barneformidling eller håndarbeid, er du også svært aktuell. 



  
Som formidler må du må ha evnen til å kunne by på deg selv og skape en god opplevelse for våre besøkende. Du bør være kreativ, oppfinnsom, allsidig og 
omgjengelig og det er ønskelig at du har interesse for eller kunnskap om gamle håndverksteknikker og historie. Det vil variere om du formidlingstilbud alene 
eller sammen med andre, og vi setter stor pris på evne til improvisasjon, selvstendighet og fleksibilitet.  
  
Butikk/Resepsjon Sverresborg 

I vår museumsbutikk ved Sverresborg søker vi etter en medarbeider i 20% fast stilling, samt fleksible deltidsansatte som kan jobbe helg, ved ferieavvikling og 
ellers ved behov.  I Resepsjon/butikk er du museets ansikt utad og må håndtere kasse og billettsalg, og være en god veileder for museets gjester.  Du må være 
utadvendt, glad i folk, serviceminded, ha teft for salg, være positiv, raus og imøtekommende. Du må like å jobbe i et til tider hektisk miljø og like å ha mange 
baller i lufta.  
  
Vikarer Sverrestunet åpne barnehage 

Sverrestunet åpne barnehage er et gratistilbud til barn fra 0-3 år ved Sverresborg museum. Barna kommer sammen med ledsager. Barnehagen er tilrettelagt på 
gården Nesset og er iscenesatt slik en gård så ut på tidlig 1900-tall. Du må like å gå i kostyme, og være glad i sang og musikk, søkere må ha pedagogisk 
utdannelse.  
  
Formidlere ved Norsk Døvemuseum 

Ved Norsk Døvemuseum søker vi etter formidlere som kan jobbe helg og ellers etter behov. Du vil få ansvar for åpning og lukking av museet, resepsjon, 
museumsbutikk, møteromsutleie og omvisninger. Du må ha et godt og tydelig kroppsspråk og kunne ta omvisninger basert på visuell kommunikasjon. Søkeren 
må beherske  Norsk Tegnspråk. 
  
Alle søkere må delta i vårt arbeid om å være et museum som jobber for og med grunnleggende respekt for menneskerettighetene og menneskers likeverd. Vi er 
opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 
Vi tilpasser arbeidsplassen om det er behov for det. 
  
Om du er interessert i flere av de utlyste stillingene er det fint om du oppgir dette i søknaden. 
For mer informasjon om museene våre se: www.sverresborg.no eller www.norsk-dovemuseum.no 

  
   

Kontaktperson: ingeborg.hogseth@sverresborg.no / 94002308 

  

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas. 

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste 

  

http://www.sverresborg.no/
http://www.norsk-dovemuseum.no/


 

 


