Ansökan Hemslöjdskonsulent Hårdslöjd
Vill du vara med och utveckla Kalmar län genom slöjden, med fokus på hårdslöjd? Kalmar läns
hemslöjdsförening är huvudman för hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län, som har den övergripande
uppgiften att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap om hemslöjd i länet. Hemslöjdsföreningen och
hemslöjdskonsulenterna har egna verksamhetslokaler i Nybro på Pukebergs glasbruksområde men
verksamhetsområdet är hela länet. Genom ett ökat anslag utlyser vi nu två tjänster, en med inriktning mot
barn och unga och en med inriktning mot hårdslöjd.
Arbetsuppgifter:
Som hårdslöjdskonsulent kommer du att ansvara för slöjdområdet trä och metall. Arbetet innebär planering
och genomförande av kurser, utbildningar, utställningar, temadagar, projekt mm. Även information och
rådgivning till såväl yrkesverksamma slöjdare som en intresserad allmänhet ingår i tjänsten. Arbetet är
omväxlande och ger stor egen frihet. Det kräver också god pedagogisk förmåga och vana att arbeta
självständigt under eget ansvar. Du kommer att arbeta mot barn, ungdomar och vuxna, såväl självständigt
som med kollegor. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Vi söker dig som:
Har examen från högre hemslöjdsutbildningen på HV-skola, ledarskapsutbildningen i slöjd och
kulturhantverk vid Göteborgs universitet eller har dokumenterad erfarenhet av arbete med hemslöjd eller
närliggande branscher.
Kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och har erfarenhet av att arbeta i projektform.
Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt ha god vana av att arbeta digitalt.
Har god initiativförmåga och lätt för att bygga upp professionella nätverk.
Hemslöjdskonsulenten verkar i hela länet så körkort och tillgång till egen bil erfordras.
För att trivas i uppdraget tror vi att du är en driven och lyhörd person med god organisations- och
kommunikationsförmåga och att du har ett brinnande intresse för att påverka människor och omvärld genom
slöjden. För att lyckas i uppdraget tror vi att du är resultat- och serviceinriktad, har lätt för att samarbeta samt
att du har goda kunskaper om hårdslöjd.

Tillträde: Mitten av augusti 2018 eller enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: 40-100 % tillsvidareanställning. Provanställning på 6 mån tillämpas. Ange önskad
tjänstgöringsgrad i ansökan.
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk i ansökan.
Ansökan: Välkommen med din ansökan med meritförteckning och referenser 10 juni 2018 till Kalmar läns
hemslöjdsförening,
Pukebergarnas väg 26, 382 34 Nybro eller på e-post hemslojd.kalmar@telia.com

Ansökan Hemslöjdskonsulent Barn och unga
Vill du vara med och utveckla Kalmar län genom slöjden, med fokus på barn och unga? Kalmar läns
hemslöjdsförening är huvudman för hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län, som har den övergripande
uppgiften att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap om hemslöjd i länet. Hemslöjdsföreningen och
hemslöjdskonsulenterna har egna verksamhetslokaler i Nybro på Pukebergs glasbruksområde men
verksamhetsområdet är hela länet. Genom ett ökat anslag utlyser vi nu två tjänster, en med inriktning mot
barn och unga och en med inriktning mot hårdslöjd.
Arbetsuppgifter:
Som barn- och ungdomskonsulent kommer du att ansvara för målgruppen barn och ungdomar. Arbetet
medför en stor frihet och kan innebära planering och genomförande av kurser, utbildningar, slöjdläger,
utställningar, projekt och liknande. Även riktat arbete mot skolor eller slöjdlärare ingår i tjänsten. Arbetet
kräver god pedagogisk förmåga och vana att arbeta självständigt. Du kommer att arbeta såväl självständigt
som med kollegor. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Vi söker dig som:
Har examen från högre hemslöjdsutbildningen på HV-skola, ledarskapsutbildningen i slöjd och
kulturhantverk vid Göteborgs universitet, har dokumenterad erfarenhet av arbete med hemslöjd eller har
erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomskultur.
Kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och har erfarenhet av att arbeta i projektform.
Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt ha god vana av att arbeta digitalt.
Har god initiativförmåga och lätt för att bygga upp professionella nätverk.
Hemslöjdskonsulenten verkar i hela länet så körkort och tillgång till egen bil erfordras.
För att trivas i uppdraget tror vi att du är en driven och lyhörd person med god organisations- och
kommunikationsförmåga och att du har ett brinnande intresse för barn och ungas slöjdande. För att lyckas i
uppdraget tror vi att du är resultatinriktad, har lätt för att samarbeta samt att du är kreativ i mötet med
målgruppen.

Tillträde: Mitten av augusti 2018 eller enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: 40-100% tillsvidareanställning. Provanställning på 6 mån tillämpas. Ange önskad
tjänstgöringsgrad i ansökan.
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk i ansökan.
Ansökan: Välkommen med din ansökan med meritförteckning och referenser 10 juni 2018 till Kalmar läns
hemslöjdsförening,
Pukebergarnas väg 26, 382 34 Nybro eller på e-post hemslojd.kalmar@telia.com

