
Kulturmiljö Halland söker arkeologer inför grävsäsongen 2023

Hallands Kulturhistoriska Museum ingår tillsammans med Hallands Konstmuseum i Stiftelsen Hallands 
länsmuseer – Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. De utlysta anställning-
arna är placerade på museets kulturmiljöavdelning, Kulturmiljö Halland, och söks enligt de instruktioner 
som anges nedan.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar utredningar, förundersökningar och undersökningar av förhistoriska och histo-
riska lämningar framförallt i Halland men enstaka uppdrag kan även ligga utanför länet. Arbetet kan omfatta 
fältarbete, publikt arbete och rapportarbete beroende på vilka objekt som blir aktuella att undersöka. 
 
Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning med arkeologisk inriktning, erfarenhet av arkeologiska undersökningar 
och av digital arkeologisk dokumentation, Ämnet historisk arkeologi och kunskap om stratigrafisk metod är 
starkt meriterande. Vi ser gärna att du har medeltid/nyare tid som huvudinriktning, särskilt stadsarkeologi.  
Körkort är ett krav. 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är hängiven och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet och förmedling. 
Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För 
att passa in i rollen måste du trivas med att arbeta i flera projekt samtidigt och vara intresserad av fältarbete 
som kan vara fysiskt krävande.  Du är intresserad av metodisk och vetenskaplig utveckling samt inte minst 
mån om resultatspridning med god pedagogisk kvalitet.

Tillträde 

Enligt överenskommelse. 

Ansökan

I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV och referenser. 

Sista ansökningsdag

Vi arbetar med löpande urval, sök gärna redan idag, dock senast den 31/3 2023. 

Körkortskrav 
B

Arbetstider och omfattning 
Visstidsanställning 3 - 6 månader 
Heltid

Ersättning 
Fast lön 



Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Per Wranning, enhetschef arkeologi

e-post: per.wranning@museumhalland.se

Tel: 035-192608

Anders Håkansson, kulturmiljöchef

e-post: anders.hakansson@museumhalland.se

Tel: 035-19 26 18

Facklig företrädare

SACO/DIK

Sofie Renström

e-post: sofie.renstrom@museumhalland.se

Tel 035-19 26 05

HR

Lotta Bodmar

e-post: lotta.bodmar@hallandslansmuseer.se

Tel: 070-348 09 64

Ansökan skall skickas till

Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt gällande Dataskyddsför-
ordningen (GDPR) och enligt vår personuppgiftspolicy, vilken finns på: www.hallandslansmuseer.se/poli-
cys--viktiga-dokument.html

ansokan@hallandslansmuseer.se

ange “Arkeolog” i ärendefältet

Observera

Vi godtar bara ansökningar via e-post

Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende


