
Stiftelsen Oslo Museum består av Bymuseet og Teatermuseet på Frogner, Interkulturelt Museum på Grønland og 

Arbeidermuseet på Sagene. Museet forvalter betydelige samlinger av kunst, foto og ulike typer kulturhistorisk materiale og 

har en omfattende utadrettet virksomhet.  

Oslo Museum ble kåret til Årets Museum av Norges Museumsforbund i 2019. Samme år hadde museet et samlet besøk på 

ca. 70 000 og 36.9 årsverk. I 2020 var besøket betydelig redusert på grunn av pandemien.  

Nyskapende, engasjerende og relevant formidling er et av våre viktigste satsningsområder framover. 

 

Avdeling for by- og teaterhistorie søker en utadvendt, arbeidsglad og fleksibel kollega med relevant 

fagbakgrunn til vikariat i 100 % stilling fra 06.09.21 til 01.07.22.  Vi ønsker oss en person med gode 

kunnskaper om Oslos historie, aktuell byutvikling, nyere formidlingsmetodikk og et bredt kontaktnett. 

Erfaring fra tilsvarende arbeid vil være en fordel. For å trives i stillingen bør du like å stå foran publikum 

og å samarbeide med andre, både internt og eksternt. Oppstart ca. 1.september 2021.  

Søknadsfrist: 06. juni 2021 

• Koordinere, planlegge og gjennomføre Bymuseets arrangementsprogram i samarbeid med resten av 

avdelingen – herunder byvandringer, foredragsvirksomhet, debattmøter, familietilbud m.m. 

• Gjennomføre undervisning/omvisninger/andre formidlingstilbud til skoleelever og andre typer grupper 

• Utvikle og produsere digitale formidlingstilbud i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen 

• Andre oppgaver etter avtale 

Noe helg- og kveldsarbeid må påregnes i forbindelse med gjennomføring av publikumstilbudet. Hovedarbeidssted 

er Bymuseet, men stillingen kan også tillegges arbeid på andre av Oslo Museums arenaer. 

• Utdanning i museumsrelevante fag på minimum bachelor / cand. mag-nivå 

• Pedagogisk utdanning eller dokumentert relevant formidlingserfaring  

• Gode kunnskaper om Oslos historie og aktuell byutvikling 

• God kompetanse på og forståelse av digital formidling, erfaring fra regi og koseptutvikling er ønskelig 

•  Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, gjerne også andre språk 

 

• Kreativ, serviceinnstilt, utadvendt, positiv og fleksibel 

• Ansvarsbevisst og strukturert, god gjennomføringsevne 

• Gode evner til å bygge relasjoner og utvikle nettverk  

• Gode samarbeidsegenskaper 

• Personlig egnethet for stillingen 

 

• Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver 

• Et ambisiøst og inkluderende fagmiljø 

• Hyggelige kolleger og interessante nettverk   



• Fleksitid og trening i arbeidstiden 

• Pensjonsordning i KLP 

Avd. leder Linken Apall-Olsen 482 58 458 eller museumsdirektør Lars Emil Hansen 482 60 062.   

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen og at våre medarbeidere gjenspeiler byens befolkning. Vi 

oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, 

religion eller etnisk bakgrunn. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt ved ansettelsen.  

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Museet kan be om oppgaveløsning/arbeidsprøver som ledd i 

ansettelsesprosessen. 

Stillingen lønnes iht. Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Virke/HUK-området etter 

arbeidsgivers samlede vurdering av utdanning, kompetanse og ansiennitet. Oslo Museum har offentlig 

tjenestepensjonsordning i KLP.  

Elektronisk søknad med CV og kopier av attester og vitnemål sendes via jobbnorge.no. 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/206722/vikariat-fagkonsulent-formidling?fbclid=IwAR01B9KP9DgSzeC5BO8KcjNOs5JqRZzBzrrRYrFlAIOEDczlq3dpU18MsGs

