Museiassistent vid Uppsala linneanska
trädgårdar
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika
sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin
nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest
spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda
och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården vid Uppsala
universitet utgör tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård. Här odlar vi mer än
9000 arter av växter från jordens alla hörn. I drygt 350 år har de linneanska
trädgårdarna kombinerat botanik och hortikultur till en skön och lärorik blandning.

För säsongen 2019 söker vi nu ett flertal museiassistenter för visningar och
bemanning av informationsdisk och butik i Linnéträdgården, Linnés Hammarby och
Botaniska trädgården under perioden maj-september. Samtliga anställningar avser
deltidsarbete med varierande tjänstgöringsgrad. Tjänsterna omfattar helgarbete.

Arbetsuppgifter:
Guidade turer på svenska och engelska, försäljning, besöksmottagande, städning
samt lättare trädgårdsarbete.

Kvalifikationskrav:
Utbildning i kulturhistoria och/eller biologi, speciellt botanik eller som arbetsgivaren
anser likvärdig.

Du behärskar svenska och engelska samt har dokumenterad god förmåga att tala
inför grupper. Du har också god samarbetsförmåga, är flexibel och har ansvars- och
servicekänsla. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Kunskaper i ytterligare språk, arbetslivserfarenhet från museum, akademisk examen,
kunskaper om Carl von Linné liksom innehav av B-körkort är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald
tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika
födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Löneanspråk anges i ansökan.

Tillträde: Maj-september 2019 eller efter överenskommelse. Även anställning för
kortare perioder kan bli aktuellt. Du måste därför i ansökan ange mellan vilka datum
du kan arbeta.

Anställningsform: Säsongsanställning

Anställningens omfattning: Deltid

Upplysningar om anställningen lämnas av Jesper Kårehed 018 471 2874

Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2019, UFV-PA 2018/3797.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart
emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Uppsala linneanska trädgårdar
Anställningsform: Heltid , Säsongsanställning
Lön: Fast Lön
Antal lediga befattningar: 10
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251
Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485
Referensnummer: UFV-PA 2018/3797
Sista dag för ansökan: 2019-01-14
Logga in och sök jobbet

