
         

Sommerverter og helg/tilkallingsverter Jektefartsmuseet 2020 
  

Vil du formidle historie i et spennende arbeidsmiljø og unike omgivelser? Nordlandsmuseets nye 

flaggskip Jektefartsmuseet i Bodøsjøen søker etter sommerverter juni - august 2020.  

Som nasjonalt museum skal vi formidle 400 års jektehistorie i tillegg til annen sentral kystkultur. 

Jektefartsmuseet ligger i friluftsmuseet i Bodøsjøen, som er en attraktiv besøks- og rekreasjonsplass 

for lokalbefolkningen. Vi skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, formidlingskonsepter, utstillinger, 

omvisninger og arrangementer for gjester i alle aldre. Museet har også utleiefasiliteter- og konsepter 

egnet for konferanser og andre events. Vårt museum driftes av Stiftelsen Nordlandsmuseet, og inngår 

i avdeling Jektefart sammen med Kjerringøy handelssted og Løp gård. Primært vil du være tilknyttet 

Jektefartsmuseet, men enkelte vakter på våre to andre anlegg kan også bli aktuelt.  

 

Sesong Publikumsvert (formidler) Jektefartsmuseet 
Som publikumsvert er du museets ansikt utad, holder omvisninger, deltar i forskjellige aktiviteter, 

dramatiseringer og opplegg for publikum. Det er en fordel om du har erfaring fra formidling fra før, 

for eksempel erfaring med teater eller undervisning. Du vil også kunne få andre oppgaver, som salg i 

museumsbutikk og kafé samt forefallende arbeid. Erfaring fra kunderettet arbeid vil bli vektlagt.  

Vi søker etter deg som er serviceinnstilt, positiv og utadvendt, og ønsker å formidle spennende 

historier i vårt nye museum. Du må kunne snakke norsk og engelsk flytende. Det er et pluss om du 

kan flere språk. Du må ha gode formidlingsevner og være ansvarsfull og selvstendig.  

Jektefartsmuseet har åpent alle dager 11-17 i sesongen 01.06 - 31.08. 2020.  

Vertene jobber etter turnus med fri minst hver tredje søndag.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Karina Krogh 

karina.krogh@nordlandsmuseet.no  Tlf. 90 29 07 11 

 

Sesongvert resepsjon og butikk Jektefartsmuseet 
Helgeverten i Jektemuseet jobber i resepsjonen/museumsbutikken på museet. Her er du museets 

ansikt utad og den første gjestene møter når de kommer til oss. Oppgavene er varesalg, billettsalg og 

informasjon. Du skal besvare museets bookingtelefon og ha kontroll på logistikk, samt ta hånd om 

alle gjester som kommer til museet. Noe bistand med salg i kafeen kan også være nødvendig. 

Helgeverten vil også ha ansvar for rutiner ved åpning og stenging av museet, og være ansvarlig for 

oppgjør og å føre daglig besøksstatistikk. Du må kunne håndtere enkelt teknisk utstyr. Erfaring fra 

kunderettet arbeid og salg vil bli vektlagt.  
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Vi søker etter deg som er serviceinnstilt, positiv og utadvendt, og ønsker å ta imot gjester fra inn- og 

utland i vårt nye museum. Du må kunne snakke norsk og engelsk flytende. Det er et pluss om du kan 

flere språk. Du må ha gode formidlingsevner og være ansvarsfull og selvstendig.  

Jektefartsmuseet har åpent alle dager 11-17 i sesongen 01.06 - 31.08. 2020.  

Vertene jobber etter turnus med fri minst hver tredje søndag. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Karina Krogh 

karina.krogh@nordlandsmuseet.no  Tlf. 90 29 07 11 

 

Sesong kafemedarbeider Jektefartsmuseet 
Vi søker etter en serviceinnstilt sommervert som liker å holde på med mat og være vertskap. Som 

kafemedarbeider deltar du både i tillaging, anretning og salg av mat og drikke i vår hyggelige kafé. 

Kunnskap og erfaring innen kjøkken og IK-mat en fordel.  

Kafeen på Jektefartsmuseet er et viktig tilbud for både tilreisende og lokalbefolkning. God mat er en 

viktig del av helhetsopplevelsen på våre museer. Vi søker etter deg som er serviceinnstilt, positiv og 

utadvendt, og ønsker å skape gode opplevelser på vårt museum. Du må være ansvarsfull og 

selvstendig. Erfaring fra kunderettet arbeid og salg vil bli vektlagt.  

Jektefartsmuseet har åpent alle dager 11-17 i sesongen 01.06 - 31.08. 2020.  

Vertene jobber etter turnus med fri minst hver tredje søndag. 

Spørsmål om stillingen rettes til Erika Søfting  

erika.softing@nordlandsmuseet.no eller telefon 95 19 58 91 

 

Helge- og tilkallingsvakt kafemedarbeider Jektefartsmuseet 
Vi søker etter en serviceinnstilt sommervert som liker å holde på med mat og være vertskap. Som 

kafemedarbeider deltar du både i tillaging, anretning og salg av mat og drikke i vår hyggelige kafé. 

Kunnskap og erfaring innen kjøkken og IK-mat en fordel.  

Kafeen på Jektefartsmuseet er et viktig tilbud for både tilreisende og lokalbefolkning. God mat er en 

viktig del av helhetsopplevelsen på våre museer. Vi søker etter deg som er serviceinnstilt, positiv og 

utadvendt, og ønsker å skape gode opplevelser på vårt museum. Du må være ansvarsfull og 

selvstendig. Erfaring fra kunderettet arbeid og salg vil bli vektlagt.  

Helge- og tilkallingsvakter vil jobbe etter oppsatt turnus, med mest helgearbeid utenom 

sommersesongen. Du bør være tilgjengelig for vakter minst to helger i måneden. Det er en fordel om 

du også kan jobbe på dagtid i ukedagene av og til. Arbeidsmengde kan justeres, det er viktig at du 

oppgir omtrent hvor mye du kan tenke deg å jobbe.  

Spørsmål om stillingen rettes til Erika Søfting  

erika.softing@nordlandsmuseet.no eller telefon 95 19 58 91 
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Helgevert resepsjon og butikk Jektefartsmuseet 
Helgeverten i Jektemuseet jobber i resepsjonen/museumsbutikken på museet. Her er du museets 

ansikt utad og den første gjestene møter når de kommer til oss. Oppgavene er varesalg, billettsalg og 

informasjon. Du skal besvare museets bookingtelefon og ha kontroll på logistikk, samt ta hånd om 

alle gjester som kommer til museet. Noe bistand med salg i kafeen kan også være nødvendig. 

Helgeverten vil også ha ansvar for rutiner ved åpning og stenging av museet, og være ansvarlig for 

oppgjør og å føre daglig besøksstatistikk. Du må kunne håndtere enkelt teknisk utstyr. Erfaring fra 

kunderettet arbeid og salg vil bli vektlagt.  

Vi søker etter deg som er serviceinnstilt, positiv og utadvendt, og ønsker å ta imot gjester fra inn- og 

utland i vårt nye museum. Du må kunne snakke norsk og engelsk flytende. Det er et pluss om du kan 

flere språk. Du må ha gode formidlingsevner og være ansvarsfull og selvstendig.  

Helgeverter vil jobbe etter oppsatt turnus, med mest helgearbeid utenom sommersesongen. Du bør 

være tilgjengelig for vakter minst to helger i måneden. Det er en fordel om du også kan jobbe på 

dagtid eller kveldstid i ukedagene av og til. Arbeidsmengde kan justeres, det er viktig at du oppgir 

omtrent hvor mye du kan tenke deg å jobbe. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Karina Krogh 

karina.krogh@nordlandsmuseet.no  Tlf. 90 29 07 11 

 

 

 

 

Alle våre sommerverter og helgeverter jobber etter turnus og jobber også i helger etter en fast 

vaktplan, med fri minst hver tredje søndag og 35,5 timers arbeidsuke i full stilling. Noe overtid eller 

ekstra tilkallingsvakter må påregnes. Du kan også bli bedt om å ta enkelte vakter på avdelingens to 

andre museer. Som sommervert hos oss må du jobbe minst 3 uker. Du må angi i søknaden hvilken 

periode du søker om.  

Pass på å skriv tydelig hvilken stilling du søker på. Du kan søke flere stillinger i samme søknad, 

dersom det kommer klart frem hvilke stillinger du søker på. For sommerverter ber vi deg også hvilken 

periode du kan arbeide. 

 

Søknad med CV sendes post@nordlandsmuseet.no  

innen mandag 13. april 2020.   

Oppgi ønsket stilling(er), og hvilken periode du kan arbeide. 
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