
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Seksjonssjef (SKO 1211) 
 

Det er ledig en åremålsstilling som seksjonssjef (SKO 1211) i Arkeologisk seksjon (AS) ved Kulturhistorisk 

museum (KHM). Åremålsperioden er fire år. Åremålet kan fornyes med to perioder. Ved to endte 

åremålsperioder tilbyr KHM fast stilling som førsteamanuensis ved AS.  

KHM startet høsten 2013 arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell. Den nye organisasjonen 

trådte i kraft 01.01.2014. Den nye modellen er beskrevet i dokumentet «Funksjonsanalysen» som er lagt ut på 

museets hjemmesider. http://www.khm.uio.no/om/organisasjon/funksjonsanalyse/index.html. Vi søker en faglig 

sterk og engasjert leder som kan bidra til å forankre de visjoner og strategier som er beskrevet i 

funksjonsanalysen i seksjonens daglige drift.   

AS har ansvar for museets samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter samt 

arkeologiske utgravninger og rådgivning i henhold til kulturminneloven. Andre arbeidsområder er oppfølging av 

utlånssaker, mottak av funnmateriale, samt kontakt med lokalmuseer, givere og publikum. I tillegg til forvaltning 

av utgravninger og samlinger er seksjonens viktigste oppgaver knyttet til forskning og formidling. Seksjonens 

ansatte gir også undervisning ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering. 

AS har totalt 35 ansatte, hvorav 25 ansatte i vitenskapelige stillinger, 6 feltarkeologer og 4 i teknisk-

administrative stillingskoder. I tillegg kommer omkring 40 årsverk for midlertidige ansatte ved 

forvaltningsinitierte utgravningsprosjekter.  Ved seksjonen er det ansatt en prosjektkoordinator med 

personalansvar for både fast og midlertidig feltpersonale, samt med oppgaver knyttet til infrastruktur og 

prosjektoppretting. I tillegg er det en fagkoordinator med ansvar for saksmottak og saksfordeling. En av 

koordinatorene vil også fungere som stedfortreder for seksjonssjef.  

Seksjonssjefen vil være en av fire seksjonssjefer ved KHM, og vil ha plass i museets ledergruppe.  

Seksjonssjefen vil sammen med de tre øvrige seksjonssjefene ha hovedansvar for den operative ledelsen av 

museet: samordning av driftsoppgaver på tvers av seksjonene og koordinering av oppgaver knyttet til 

samlingsforvaltning, formidling og forskning. 

Arbeidsoppgaver 

Seksjonssjefen skal lede og utvikle Arkeologisk seksjon som del av Kulturhistorisk museum og Universitetet i 

Oslo med utgangspunkt i følgende ansvarsområder: 

 Resultatansvar: Faglig leder for Arkeologisk seksjon. Ansvarlig for at enhetens oppgaver planlegges, 

gjennomføres, kontrolleres og følges opp. Påse at saker behandles i henhold til de lover, regler og 

avtaler som gjelder for arbeidsområdet. Ivareta samarbeid på tvers av seksjoner/avdelinger på museet. 

Delta aktivt i ledelsen av museet på strategisk-operativt nivå og på seksjons/avdelingsnivå. 

 Personalansvar: Lede, motivere og sørge for riktig kompetanseutvikling for alle ansatte ved seksjonen. 

 Budsjettansvar: Sikre god økonomistyring i enheten. 

Kvalifikasjoner 

Museet ønsker en faglig leder som i kraft av sin vitenskapelige kompetanse og interesse kan utvikle Arkeologisk 

seksjon som kunnskapsorganisasjon og forskningsenhet. 

 Det stilles krav om dokumentert førstestillingskompetanse innen seksjonens fagfelt, fortrinnsvis nordisk 

arkeologi.  

 Praksis fra musealt arbeid/samlingsforvaltning eller kulturminneforvaltning. 

 Erfaring fra personalledelse 

 Erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid 

http://www.khm.uio.no/om/organisasjon/funksjonsanalyse/index.html


Relevant lederutdanning og lederegenskaper vil bli vektlagt. Ledererfaring fra offentlig sektor vil være en fordel. 

Personlige egenskaper 

Vi ønsker oss en medarbeider som kan jobbe strukturert, selvstendig og nøyaktig.  Du må være en god 

relasjonsbygger og trives med å jobbe med varierte oppgaver i et hektisk og flerfaglig museumsmiljø.  

Vi tilbyr 

 Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø 

 Lønnstrinn: 74 – 82 (avhengig av kompetanse).  

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 

 Stilling i en IA-virksomhet 

 Gode velferdsordninger, blant annet  

o Fleksitid, med sommertid 15.05. til 14.09. 

o Trening i arbeidstiden 

o Seniorpolitikk 

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden: 

 Søknadsbrev 

 CV 

 Dokumentert førstestillingskompetanse 

Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søknadsfrist:   

Kontaktperson: Museumsdirektør Håkon Glørstad, tlf. 22859574/99292802, epost: hakon.glorstad@khm.uio.no; 

Assisterende museumsdirektør Karl Kallhovd, tlf. 22851959/41568851, epost: karl.kallhovd@khm.uio.no  

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/idrett/
mailto:hakon.glorstad@khm.uio.no
mailto:karl.kallhovd@khm.uio.no

