
Kalmar konstmuseum söker fler besöksvärdar 
 
 
Kalmar konstmuseum söker fler besöksvärdar främst på lördagar och söndagar men även 
andra tillfällen kan förekomma. 
Som besöksvärd kommer du att stå i vår reception och vara den första som möter våra 
besökare. 
Du kommer att tillhandahålla information och service, ta hand om butiken och museets lilla 
café i anslutning till receptionen samt att hålla i kortare visningar av utställningarna. 
Du ingår i ett team som arbetar efter ett rullande schema och ni är alltid två personer i 
receptionen per tillfälle. 
Besöksvärden bidrar till att våra besökare ska trivas och känna sig välkomna. 
I rollen ingår också att man är ett ansikte utåt, någon som representerar Kalmar 
konstmuseum. 
En annan mycket viktig uppgift du kommer att ha är att göra konstvisningar för besökarna. 
Du kommer att tillhöra ett team med andra besöksvärdar som planerar visningarna 
tillsammans, men du kommer också att göra ett stort arbete på egen hand. 
 
Vi söker dig som är serviceinriktad, social, utåtriktad, pedagogisk, konst- och 
samtidskonstintresserad, noggrann och ambitiös. 
Pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av konst och samtidskonst är mycket meriterande. 
 

Kalmar konstmuseum ligger i stadsparken och är ett konstmuseum för framförallt 

samtidskonst, inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och 

regionens utmaningar. 

Museets profil har väckt mycket uppmärksamhet och vi räknas som en av de intressanta 

svenska konstinstitutionerna med en för Sverige unik profil, att vara ett regionalt museum 

men samtidigt med en internationell profil. På många håll är kultursfären den enda möjliga 

vägen för att arbeta med frågor som rör demokrati och social utveckling.  

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att 

fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i 

Kalmarregionen. Därför finns även en omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga. 

Guidade visningar ingår i entréavgiften under helgerna och Kalmar konstmuseum ordnar 

också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till 

utställningarna. 
 
 
Vi erbjuder en timanställning med gällande kollektivavtal vad gäller semesterersättning, ob-
tillägg etc 
  
Skicka din intresseanmälan/ansökan tillsammans med cv och personligt brev till: 
nathalie.marosan@kalmarkonstmuseum.se 

mailto:nathalie.marosan@kalmarkonstmuseum.se


 
 
 


