Tjenestejente og odelsgutt
Stilling som tjenestepike og odelsgutt
Ønsker du å jobbe som tjenestejente eller odelsgutt ved Trondenes Middelaldergård, Harstads nyeste turistattraksjon? Vi søker to jenter og to
gutter som liker rollespill, dyr og tradisjonshåndverk. Vi kler deg opp i tidsriktige klær og gir god opplæring i både tidsepoken som skal formidles
samt ulikt håndverk. Stort sett ingen dager vil være like på gården hos oss; dyrene skal ha stell og gjøremål vil endres noe etter både årstid og
gårdens behov. Sommersesongen starter 23.06.2019 og varer til 18.08.2019. Museumsverter ved gården vil kunne få tilbud om å arbeide i
helgeturnus og som tilkallingsvikar ved private og åpne arrangement i etterkant av endt sommersesong.
Arbeidsoppgaver
Vertskap i rollespill, norsk og engelsk
Demonstrasjon av tradisjonshåndverk
Dyrehold (gris og høns) og annet forefallende gårdsarbeid
Tilrettelegging for lukkede selskap
Servering av mat/drikke
Renhold
Bidra aktivt til videreutvikling av tilbudene på middelaldergården

Krav til søker
Den vi søker
behersker norsk og engelsk
er minst 16 år
gutter oppfordres til å søke

Om Trondenes Middelaldergård
På sørsiden av Trondenes Historiske Senter bygger Sør-Troms Museum en middelaldergård med hus, åkerlapper, griser, høns, gjerder og alt
som hørte til en nordnorsk gård i tiden rundt år 1200. Gården blir en unik arena for formidling av norsk og lokal middelalderhistorie, og åpner
23.juni 2019. Her skal publikum få møte husfruen og husbonden med familie, presten og tjenestejenta og flere andre personer med tilknytning
til gården. De skal få møte husdyrene og selv få delta i de mange aktivitetene som den gang preget dagliglivet.

Generell informasjon
Sør-Troms Museum er en IA-Bedrift med fokus på gode og trygge arbeidsforhold.
Vi kan tilby lønn og betingelser iht. gjeldende avtaleverk - Virke - Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, samt tariffestede
pensjons- og forsikringsordninger.
Spørsmål om stillingen kan rettes til gårdsbestyrer Ingrid Moe ved Trondenes Historiske Senter, ingrid@stmu.no / 97584803
Søknad registreres via link på denne siden. CV, vitnemål (inkl videregående skole) og attester lastes opp under "Vedlegg".
Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema kan Jobbnorge kontaktes på 75542220 eller e-post på hverdager mellom kl 08.0016.00.

Om Stiftelsen Sør-Troms Museum
Stiftelsen Sør-Troms Museum er 24 ansatte, og er et konsolidert museum med ansvar for drift av fire avdelinger; Trastad Samlinger,
Trondenes Historiske Senter, Anna Rogde, samt vidtfavnende natur- og kulturhistorisk Regionmuseum. Museet dekker kommunene Salangen,
Lavangen, Ibestad, Skånland, Kvæfjord og Harstad.
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