
Projektmedarbetare Saxnäs
BRINNER DU FÖR KONST, KULTUR OCH BÄRKRAFTIG UTVECKLING
AV GLESBYGD? VILL DU VARA MED PÅ EN SPÄNNANDE RESA, I EN
FÖRÄNDERLIG TID SOM LIKVÄL STÅR STADIGT FÖRANKRAD I EN
HISTORISK MILJÖ?

Ricklundgården skapades av paret Emma och Folke Ricklund i slutet av 40-talet. Tillsammans
byggde de sin drömvilla uppe på en kulle i mitten av fjällbyn Saxnäs. Utsikten över Kultsjön
och Marsfjällsmassivet i bakgrunden är häpnadsväckande. Det var ett osannolikt vågat projekt
som blev ett stycke arkitekturhistoria.
Idag är Ricklundgården ett museum och konstresidens. Hit kommer konstnärer från hela 
världen, året runt, för att insupa naturen och skapa konst i de två ateljéerna.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för kultur och samhällsutveckling. 
Det är ett krav att du har kunskap och erfarenhet med att skriva, söka, genomföra, och 
redovisa projekt. 
Det är önskvärt att du är relationsskapande, har en hög arbetsmoral, god ansvarskänsla över din
egen arbetssituation/arbetsplats och du har inga problem med att arbeta självständigt.
Vi värdesätter och lägger mycket stor vikt vid personlighet samt din förmåga att tänka och
agera proaktivt. 
Hos oss är det nödvändigt att bidra till god och ömsesidig kommunikation med chef och övriga
medarbetare!

I övrigt är du:
• Positiv, hungrig på nya utmaningar
• Lösningsorienterad och har viss vana i kommunikation med myndigheter
• Skapligt insatt i vad det innebär med styrelse –och politiskt arbete
• Bekant med bildredigeringsprogram och gärna också wordpress

Vi är en liten verksamhet så det är viktigt att vi hjälps åt, därför är det bra om du inte har 
problem med att också utföra arbetsuppgifter som guidning för besökare i museet, till viss del
städ och förefallande arbete samt kunna bidra till att verksamheten i stort tas om hand om.

Körkort klass B är något vi gärna ser att du har! Absolut nödvändigt i ditt jobb kommer att vara
goda språkkunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och i tal!

Att bifoga: CV — Personligt brev — Referenser 
till:  emmasricklundgarden@gmail.com

Anställningsform Provanställning, max 6 månader med möjlighet för tillsvidare-
anställning

Omfattning Deltid, 25% med möjlighet för utökad sysselsättningsgrad
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Lön Enligt avtal
Antal lediga tjänster 1
Ort Saxnäs i Vilhelmina kommun eller enligt överenskommelse
Kontakt Tina Larsson, verksamhetsledare, 076-1137340
Sista ansökningsdag Genomför intervjuer fortlöpande


