
Hamsunsenteret er det nasjonale senteret for forfatter og nobelprisvinner Knut
Hamsun. Senteret er tegnet av den amerikanske arkitekten Steven Holl og ligger i
storslått natur på Hamarøy i Nordland. Hamsunsenteret er en avdeling av
Nordlandsmuseet.

Vil du være med og videreutvikle Hamsunsenterets formidling sammen med
kunnskapsrike og innovative medarbeidere? Vi søker en litteraturformidler i fast 100%
stilling som vil bidra til å øke kunnskapen om og forståelsen for Knut Hamsuns
litteratur og biografi, i møte med et mangfoldig og bredt definert publikum.

Formidlingsavdelinga ved Hamsunsenteret har gjennom flere år utviklet originale og
velfungerende formidlingskonsepter. Vi søker å vise fram Hamsuns aktuelle og
kontroversielle forfatterskap på måter som involverer og engasjerer, og som skaper
leselyst, innsikt og refleksjon hos publikum. Forskningsbasert formidling,
opplevelsesbasert læring og bruk av flere kunstarter er viktige stikkord for arbeidet
vårt.

Arbeidsoppgaver:
•Planlegging, utvikling og gjennomføring av litteraturformidling i ulike 
  formater, for ulike målgrupper, på og utenfor senteret, gjennom hele året.
• Formidling for skoleelever er en av våre sentrale oppgaver.
• Delta i forsknings- og utstillingsprosjekter på og utenfor senteret.
• Bidra til å promotere og synliggjøre Hamsunsenteret på ulike arenaer og 
  digitale plattformer.
• Opplæring og veiledning av andre formidlingsansatte ved senteret, inkludert 
  sommervikarer og helgeverter.

Kvalifikasjoner:
• Høyere relevant utdanning innenfor litteratur,  pedagogikk eller andre kunst- 
  og kulturfag.
• Relevant formidlingserfaring.
• Erfaring med prosjektarbeid.
• Kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
• Behersker engelsk muntlig og skriftlig.
• Interesse og engasjement i aktuell debatt rundt kunst og kultur i dag.

Egenskaper:
• Glad i å lese skjønnlitteratur og finner Knut Hamsuns forfatterskap 
  utfordrende og interessant.
• Gode samarbeidsevner.
• Idérik og kreativ.
• Selvstendig og selvgående.

Det er en fordel om du:
• Behersker et fremmedspråk utenom engelsk.
• Har erfaring med arbeid med barn og unge, utstillingsarbeid og/eller 
  prosjektledelse.
• Har gode IKT-kunnskaper.
• Har erfaring med søknadsskriving knyttet til prosjektstøtte og andre former 
  for ekstern finansiering.
• Har arbeidet med norsk kultur i en internasjonal kontekst.

Tiltredelse:
Januar 2019, eller etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: 
Formidlingsleder Solveig Hirsch, e-post solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no /
tlf. 976 84 258

Fast arbeidssted for stillingen er Hamarøy. Søknadsfrist: 10. juli 2018

Søknad sendes pr. e-post til: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no
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