
Stillinger på Jektefartsmuseet 

22. juni 2019 åpner Jektefartsmuseet dørene. Som 

nasjonalt museum skal vi formidle 400 års jektehistorie i 

tillegg til annen sentral kystkultur. Jektefartsmuseet 

ligger i friluftsmuseet i Bodøsjøen, som er en attraktiv 

besøks- og rekreasjonsplass for lokalbefolkningen. Vi skal 

ha et bredt tilbud av aktiviteter, formidlingskonsepter, 

utstillinger, omvisninger og arrangementer for gjester i 

alle aldre. Museet har også utleiefasiliteter- og konsepter 

egnet for konferanser og andre events. Vårt museum 

driftes av Stiftelsen Nordlandsmuseet, og inngår i 

avdeling Jektefart sammen med Kjerringøy handelssted 

og Løp gård. Primært vil du være tilknyttet 

Jektefartsmuseet, men vakter på våre to andre anlegg vil 

også være naturlig. 

 

Vil du være med å skape magiske øyeblikk, gode publikumsopplevelser og ivareta daglige 

driftsoppgaver? På vårt nye anlegg trenger vi utadvendte, positive og løsningsorienterte 

verter, som får våre besøkende til å føle seg velkommen og godt ivaretatt.  

 

Jektefartsmuseet søker:  

1. Sesongverter for sommeren 2019 

2. Tilkallingsverter 

3. Helgeverter 

Arbeidsoppgaver for sesongvert (1), tilkallingsvert (2) og helgevert (3): 

• Omvisning/ formidling/skuespill inne og utendørs (1-2) 

• Bistå øvrig personale med små og store oppgaver etter behov (1-2) 

• Salg av billetter og suvenirer i vår butikk (1-3) 

• Enkle kafeoppgaver (1-3) 

• Forefallende oppgaver og vakthold (1-3) 

• Være i førstelinjen og ivareta alle besøkende (3) 

• Ta imot bookinger og ha god kontroll på logistikk (3) 

• Ansvarlig for oppgjør, varetelling og besøksstatistikker (3) 

• Rutiner ved åpning og stenging av museet etter nærmere instruks (1-3) 

 

Søkeren må delta på obligatorisk opplæring, samt kunne være tilgjengelig for 

tilkallingsvakter. 

Søkeren må i søknaden gi opplysninger om: 

• Når du kan begynne å jobbe 

• Hvor lenge du kan jobbe 



• Dersom du ønsker ferie i løpet av arbeidsperioden (med datoer) 

• Hvilke språk du behersker for å kunne guide 

 

NB! Det er viktig at du i søknaden beskriver hvilken stilling du søker på! Det kan benyttes en 

søknad selv om du søker på flere av stillingene, så lenge dette spesifiseres.  

Kvalifikasjoner: 

• Gode norsk- og engelskkunnskaper, gjerne tysk i tillegg 

• Erfaring med kundebehandling og publikumsrettet arbeid 

• Positiv, serviceinnstilt og utadvendt 

• Gode formidlingsevner  

• Ansvarsfull 

• Selvstendig 

• Kunne håndtere enkelt utstyr for tekniske installasjoner (3) 

 

Vi tilbyr: 

• En spennende arbeidsplass i et helt nytt museum  

• En allsidig arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø 

• Lønn etter avtale og kvalifikasjoner 

 

Søknadsfrist 1.mars.2019.  
 

Søknad og CV sendes Prosjektleder Erika Søfting på erika.softing@nordlandsmuseet.no  

Spørsmål om stillingen rettes til programansvarlig Lisbeth Meyer 

lisbeth.meyer@nordlandsmuseet.no  eller på tlf: 99439054 
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