
Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum söker en intendent  
 

Vår medarbetare övergår till andra utmaningar varför befattningen, som är i arbetsavtal, 
lediganslås. 
 
Stiftelsen Ålands jakt- och fiskemuseum förvaltar ett unikt materiellt och immateriellt 
kulturarv för framtiden. Museet slog upp sina dörrar år 1995 och går nu in i en ny och 
spännande utvecklingsfas som, lagom till museets 30 årsjubileum, ska utmynna i en 
delvis förnyad basutställning som anpassas med tillgängliga medel till de befintliga 
utställningsutrymmena samtidigt som fastigheten genomgår en uppdatering ifråga om 
underhåll och teknik. 
 
Intendenten leder och utvecklar verksamheten i enlighet med stiftelsens stadgar och 
verkställer styrelsens beslut samt ansvarar för museets ekonomi. Intendenten 
förbereder styrelsens möten i vilken intendenten är föredragande och sekreterare. 
 
Vi söker en person som kan ta ansvar för administration, ekonomi, marknadsföring, 
kommunikation, personalärenden, museibutik, kassa, fastighet och kontakterna med 
stiftelsens representanter.  Arbetsavtalet är för tillfället på deltid 80% med fast 
månadslön där arbetstimmarna varierar från 50% under lågsäsong till 100% under 
högsäsong.  
 
Du skall gärna ha erfarenhet av administration och budgetarbete som tex uppgörande av 
mål och uppföljning av resultat, fakturering samt av att författa bidragsansökningar. 
Bokföring sköts av bokförare. Musealt arbete, erfarenhet av föremålshantering och 
katalogisering samt utställningsbygge är meriterande. I arbetet ingår även guidning och 
kontakt med media. Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ. 
 
Är Du den som har studier inom museologi, etnologi, historia, naturvetenskaper eller 
innehar en lämplig examen och har ett intresse för att förmedla kunskap och 
information om fiskets och jaktens historia på Åland så är du den vi söker. Den vi söker 
har ett trevligt bemötande, kan flera språk och tycker om att jobba med kundservice. För 
ett lyckat utfall behöver Du vara öppen för flexibla arbetstider och kan även jobba 
kvällar och helger.  
 
Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas. 

 

Information om tjänsten ges av styrelseordförande Rainer Juslin 

rainer.juslin(at)aland.net, tel +358 (0)50 5119955. 

 

 

Ansökningar, löneanspråk jämte CV med referenser lämnas senast 18.10.2021 kl. 15.00 

via info@jaktfiskemuseum.ax i PDF-format som en sammanhållen fil eller Ålands Jakt-

och Fiskemuseum, Fiskeläge 37, 22270 Eckerö 
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