
 

For museene i Beiarn, Fauske, Sulitjelma, Saltdal, Steigen og 

Sørfold 

har vi følgende ledige stillinger som sommerverter 2019 

2. gangs utlysning: 

Vi søker engasjerte sommerverter for sommeren 2019. 

Arbeidsoppgavene hos oss er varierte og består av omvisning, formidling, godt vertskap 
og arbeid i våre butikker og kaféer. Andre arbeidsoppgaver kan også bli tillagt stillingen. 
Opplæring vil bli gitt. Arbeidstiden er 6 t pr. dag ved de fleste museumsanlegg. Helgevakter 
etter turnus. 

Søknadsfrist 28. april. NB! Oppgi ønsket arbeidssted og perioden du kan arbeide. 

Beiarn bygdetun 
søker sommerverter for sommersesongen.  
Åpent tirsdager – lørdager 25. juni – 10. august, 11.00 - 16.00 

Fauske bygdetun 
søker sommerverter for perioden 25. juni – 10. august.  
Åpent tirsdager – lørdager 11.00 – 15.00 
 
Sulitjelma gruvemuseum 
Søker sommerverter for perioden 17. juni - 11. august 
Åpent daglig 11.00 - 17.00 

Saltdal bygdetun og Blodveimuseet 
søker sommerverter for perioden 22. juni – 18. august.  
Åpent tirsdag – søndag kl. 11.00 – 16.00  

Steigen bygdetun 
søker sommerverter for perioden 22. juni – 18. august.  
Åpent tirsdag- søndag kl. 11.00 – 17.00 

Batterie Dietl 
søker sommerverter for perioden 15. juni – 18. august.  
Åpent daglig kl. 11.00 – 18.00                       



Husmannsplassen Kjelvik 
søker sommerverter for perioden 25. juni – 11. august.  
Åpent tirsdag – søndag kl. 11.00 – 16.00 

 

Kontaktperson for stillinger ledig i Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold er:         
Tove Mette Mæland,  tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no  mobil 907 22 126. 

  

Søknad med CV sendes tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no  
innen søndag 28. april. 

Oppgi ønsket arbeidssted og hvilken periode du kan arbeide. 

 
For alle søkere gjelder: 

Vi søker etter positive, utadvendte og selvstendige personer med gode språkkunnskaper i 
norsk, engelsk og gjerne tysk. 
Søkere må snakke flytende norsk og være fylt 18 år. God kjennskap til lokalmiljøet er en 
fordel. 
Har du fagkunnskap og talenter innen for eksempel musikk eller håndverk vil vi gjerne at du 
tar det med i din søknad. 

Lønn etter regulativ. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere må skaffe bosted på egen hånd. 
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