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Teamleder for bygningsdrift ved Nordjyllands Historiske Museum 
 
En ny stilling som teamleder for museets håndværkere opslås til besættelse hurtigst muligt. Teamlederen 
skal stå for arbejdsplaner og budgetter for håndværksarbejde, forestå den daglige ledelse af håndværkere 
og teknikere og selv arbejde med som håndværker.  
 
Håndværkerafdelingens opgaver består af vedligehold, renovering og sikring af museet 14 besøgssteder, 
vedligeholdelse af grønne områder, opbygning og vedligehold af udstillinger, rengøring samt praktiske 
opgaver i forbindelse med formidlingsarrangementer. Museets bygninger udgøres af moderne betonhuse, 
rekonstruerede vikingehuse og alt derimellem. Medarbejdergruppen omfatter 8 hel- og deltidsansatte 
medarbejdere, som i alt dækker ca. 7 årsværk inklusive teamlederen. 
 
Teamlederen skal have følgende kvalifikationer: 
 

• Håndværksuddannet med bred håndværksmæssig viden og praktisk erfaring fra bygningsområdet 

• Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring og gerne relevant ledelsesmæssig uddannelse 

• Dokumenteret erfaring og uddannelse i budgetlægning og arbejdsplanlægning 

• Gode kommunikationsevner og evne til at arbejde sammen med mange faggrupper 

• Erfaring med myndighedskontakt 

• Kørekort 

 
Vi forventer du: 

• Er praktisk anlagt, selvstændig og løsningsorienteret 

• Er kreativ og kan levere løsninger af høj kvalitet 

• Har lyst til at arbejde på museum med mange forskelligartede arbejdsopgaver 

• Er fleksibel i forhold til arbejdstider 

• Er tillidsvækkende og god til at koordinere og formidle 

• Kan arbejde sammen med og inspirere frivillige 

 
Håndværksafdelingen er en servicefunktion for alle museets øvrige afdelinger. Teamlederen refererer til 
museets ledelse. 
 
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Teamlederen 
har mødested i alle afdelinger og hovedbase på Fyrkat Møllegård, Hobro.  
 
Ansøgningen skal indeholde en introduktionsskrivelse (en A4-side), der beskriver ansøgerens begrundelse 
for ansøgning, et opdateret CV og referencer på tidligere ansættelser med angivelse af kontaktperson og 
telefonnummer. 
 
Ansøgning sendes til – historiskmuseum@aalborg.dk. Skriv teamleder i mailens emnefelt.  
 
Ansøgningsfrist 5. august 2019 med forventede ansættelsessamtaler i uge 33. 
 
Yderligere information kan fås efter uge 30 ved henvendelse til museumsdirektør Lars Nørbach tlf. 
25197413. 

mailto:historiskmuseum@aalborg.dk

