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STRATEGISK LEDELSE 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

1 Forskningssjef 
(museums-
direktør) 

1111 1 Overordnet ansvar for 
museets samlede 
strategiske styring.  
Overordnet ansvar for 
museets forsknings-, 
utstillings- og 
forvaltningspolitikk. 
Representere museet utad 
og ivareta overordnet 
ansvar for utadrettet 
nettverksbygging og 
kontakt med eksterne 
samarbeidspartnere  
Ansvarlig overfor styret og 
rektor/universitetsdirektør 
Enhetlig ledelse av 
institusjonen, 
personalansvar for 
seksjonsledere, 
ass.direktør og stabsleder. 
Overordnet 
personalansvar 
Ivareta museets 
arbeidsgiverrolle 
Overordnet HMS ansvar 

Professorkompetanse i relevant 
fagområde 
Erfaring fra 
museumsvirksomhet 
Administrativ erfaring 
Gode lederegenskaper 

2 Fagdirektør 
(Ass.direktør) 

1538 1 Museumsdirektørens faste 
stedfortreder. 
Faglig, strategisk og 
operativ ledelse av 
museets ansvar etter Lov 
om kulturminner 
m/forskrifter; museets 
hovedansvarlige overfor 
Riksantikvaren og andre 
aktører innen 
kulturminneforvaltningen 
Ansvar for at museets 
overordnede faglige 
strategier integreres i det 
løpende arbeid med 
samlingsforvaltningen. 
Leder av museets 
administrasjon, 
lederansvar for 
administrasjonens to 
avdelingsledere og 
forskningsrådgiver, 
overordnet ansvar for 

Førstekompetanse 
Økonomisk- og administrativ 
kompetanse 
Gode lederegenskaper 
Bred kunnskap om Lov om 
kulturminner m/forskrifter 
Bred kompetanse fra 
museumsvirksomhet 
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museets økonomi- og 
personalforvaltning 

3 Avdelingsdirektør 
(stabsleder) 

1060 1 Hovedansvar for KHMs 
museumsutbygging; 
koordinering og ledelse av 
KHMs arbeid i prosjektene 
for nytt VSH/Bygdøy, nye 
lokaler Økern og 
museumsutvikling Historisk 
museum/sentrum. 
Hovedansvar sikkerhet og 
beredskap. 
Utredningsarbeid, 
dokumentasjonsoppgaver 
og prosjektledelse etter 
museumsdirektørens 
bestemmelse. 
Utforming av faste 
plandokumenter (årsplan, 
strategisk plan m.v.) 
Forberedelse av styresaker 
etter avtale med og 
bestilling fra 
museumsdirektøren; fast 
referent for styremøtene. 
Lederansvar for to tilsatte i 
den sentrale stabsenheten. 

Utdanning på universitets- eller 
høyskolenivå 
Ledererfaring 
Erfaring fra plan- og 
budsjettarbeid 
Erfaring fra personalledelse 
Erfaring med økonomistyring 

 

Stab 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

4 Rådgiver 1434 1 HMS-koordinator 
Hovedkontakt mot TA-
sentrum 
Ansvar for driftsmøter og 
saksoppfølging 
Kontakt mot verneombud, 
ledere og øvrige tilsatte 
Bidra i planlegging og 
gjennomføring av 
arbeidsmiljøundersøkelser 

Relevant utdanning på 
universitets- eller høyskolenivå 
innen relevante felt. 
Realkompetanse  

5 Prosjektleder 1113 1 Utredning nye 
museumsbygg 

Relevant utdanning fra 
universitet- eller høyskole 
Realkompetanse 
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PUBLIKUM- OG UTSTILLINGSSEKSJONEN 

 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

6 Seksjonssjef 1211 1 Faglig, økonomisk og 
administrativ ledelse av 
seksjonen 
Personalledelse – og 
administrasjon 
Planlegging og 
rapportering 
Ivareta samarbeid på 
tvers av KHMs seksjoner, 
Driftskoordinering/ 
arbeidsledelse 
Deltakelse i museets 
ledergruppe 

Mastergrad på 
universitetsnivå innen 
seksjonens fagfelt. 
Relevant 
lederutdanning/ledererfaring 
Bred praksis fra musealt 
arbeid. 

 

 

Publikum– og utstillingsseksjonen, gruppe for kommunikasjon: 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

7 Seniorrådgiver 1364 1 Utarbeide, iverksette og 
evaluere planer for 
kommunikasjon og 
markedsføring av 
aktiviteter. 
Strategisk vurdering av 
saker som angår KHM i 
mediene 
Vedlikeholde kontakt med 
journalister 
Ansvarlig for stoff som går 
til mediene 
Strategisk 
kommunikasjonsstøtte og 
samfunnskontakt som del 
av lederstøtten 
Vurdering av museets 
ulike brukergrupper 
Vurdering av hvilke 
markedstiltak som skal 
iverksettes i forhold 
aktiviteter ved museet og 
sette dem i verk 
Forskningsformidling 
Skriving for nett og sosiale 
medier 
Redaksjonelt arbeid i 
forbindelse med utvalgte 
publikasjoner og brosjyrer 
Utvikling og 

Utdanning fra universitet- 
eller høyskole minimum 
tilsvarende masternivå. 
Realkompetanse med 
relevans for de konkrete 
oppgavene tillagt stillingen 
kan erstatte 
utdanningskravet. 
Forutsetning om omfattende 
relevant fagadministrativ 
erfaring og 
spesialkompetanse på høyt 
nivå tilpasset stillingens 
funksjoner, særlig aktuelt 
med journalistiskkompetanse 
og erfaring innen 
markedsføring 
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gjennomføring av 
publikumsarrangement, 
samt deltakelse i 
utstillingsprosjekter og 
andre 
formidlingsaktiviteter. 
Deltagelse i relevante 
interne og eksterne 
nettverk 

8 Universitetslektor/ 
mangfoldskoordinator  

1009 1 Utvikle og vedlikeholde 
museets kontakt med 
eksterne institusjoner og 
organisasjoner  
Utvikle, koordinere og 
lede 
publikumsarrangementer 
med særlig vekt på 
arrangementer som 
trekker ulike 
brukergrupper inn i 
museet  
Utvikle prosjekter, interne 
og i samarbeid med ulike 
eksterne aktører, som 
løfter KHM som arena for 
involverings og 
mangfoldsarbeid 

- Se for øvrig andre 
universitetslektor 
stillinger i gruppe 
for 
skoleformidling 

Mastergrad I 
arkeologi/sosialantropologi 
eller tilsvarende 
kvalifikasjoner 
God formidlingsevne 
Formidlingserfaring 
Dokumentert pedagogisk 
kompetanse 
(stillingen er uten 
forskningsrett og plikt 

9 Rådgiver/ 
nettredaktør 

1464 1 Drift, oppfølging og daglig 
publisering på nettstedet 
Lede lokal redaksjon. 
Operativt redaksjonelt 
ansvarlig. 
Melde inn lokale behov til 
nettredaktøren ved UiO.  
Melde inn behov og gi 
informasjon til ledelsen 
ved hovedenheten. 
Foreslå budsjett for 
nettstedet.  
Sørge for at retningslinjer 
for nettstedet blir fulgt. 
Gi rettigheter til 
publisister.  
Ta avgjørelser om 
nettstedet innenfor 
retningslinjene. 

Utdanning på universitets- 
eller høyskolenivå relevant 
for arbeidsoppgavene 
 
kjennskap til UiOs malverk for 
nettarbeid 
kunnskap om markedsføring 
på nett 
journalistisk erfaring 
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Lede utviklingsprosjekter 
eller være prosjekteier. 

10 Seniorkonsulent 1363 1 eksterne fotobestillinger 
publiseringsstøtte 
fotoarkiv på nett,  
visuell kompetanse og 
kreativitet  
fotoresearch –  
billedmateriale til nett og 
publisering 

Hovedfag/master i arkeologi  
Grafisk kompetanse 
Kjennskap til museenes 
MUSITs databaser; 
fotobasen, gjenstandsbasen. 
Kjennskap til museets 
fotosamling/fotoarkivet 
Erfaring med PhotoShop, 
solid kjennskap med IKT-
verktøy 

Publikum– og utstillingsseksjonen, gruppe for skoleformidling 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

11 Universitetslektor 1009 1 
 

Formidle museets 
fagområder til 
skoleelever og andre 
grupper I museet 
Utarbeide pedagogiske 
opplegg og material 
Gi faglige råd og 
kommunisere med skoler 
og publikum 
Delta I utstillingsarbeid 
Faglig og pedagogiske 
tilrettelegging av 
samlinger og utstillinger 
Kurs, arrangementer og 
andre publikumsrettete 
aktiviteter 
Delta I faglig 
utviklingsarbeid 
Delta I løpende drift I 
seksjonen 

Mastergrad I 
arkeologi/sosialantropologi 
eller tilsvarende kvalifikasjoner 
God formidlingsevne 
Formidlingserfaring 
Dokumentert pedagogisk 
kompetanse 
(stillingen er uten 
forskningsrett og plikt) 

12 Universitetslektor 1009 1 Formidle museets 
fagområder til 
skoleelever og andre 
grupper I museet 
Utarbeide pedagogiske 
opplegg og material 
Gi faglige råd og 
kommunisere med skoler 
og publikum 
Delta I utstillingsarbeid 
Faglig og pedagogiske 
tilrettelegging av 
samlinger og utstillinger 
Kurs, arrangementer og 
andre publikumsrettete 
aktiviteter 

Mastergrad I 
arkeologi/sosialantropologi 
eller tilsvarende kvalifikasjoner 
God formidlingsevne 
Formidlingserfaring 
Dokumentert pedagogisk 
kompetanse 
(stillingen er uten 
forskningsrett og plikt) 
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Delta I faglig 
utviklingsarbeid 
Delta I løpende drift I 
seksjonen 

13 Universitetslektor 1009 0,5 Formidle museets 
fagområder til 
skoleelever og andre 
grupper I museet 
Utarbeide pedagogiske 
opplegg og material 
Gi faglige råd og 
kommunisere med skoler 
og publikum 
Delta I utstillingsarbeid 
Faglig og pedagogiske 
tilrettelegging av 
samlinger og utstillinger 
Kurs, arrangementer og 
andre publikumsrettete 
aktiviteter 
Delta I faglig 
utviklingsarbeid 
Delta I løpende drift I 
seksjonen 

Mastergrad I 
arkeologi/sosialantropologi 
eller tilsvarende kvalifikasjoner 
God formidlingsevne 
Formidlingserfaring 
Dokumentert pedagogisk 
kompetanse 
(stillingen er uten 
forskningsrett og plikt) 

14 Universitetslektor 1009 0,5 Formidle museets 
fagområder til 
skoleelever og andre 
grupper I museet 
Utarbeide pedagogiske 
opplegg og material 
Gi faglige råd og 
kommunisere med skoler 
og publikum 
Delta I utstillingsarbeid 
Faglig og pedagogiske 
tilrettelegging av 
samlinger og utstillinger 
Kurs, arrangementer og 
andre publikumsrettete 
aktiviteter 
Delta I faglig 
utviklingsarbeid 
Delta I løpende drift I 
seksjonen 

Mastergrad I 
arkeologi/sosialantropologi 
eller tilsvarende kvalifikasjoner 
God formidlingsevne 
Formidlingserfaring 
Dokumentert pedagogisk 
kompetanse 
(stillingen er uten 
forskningsrett og plikt) 

 

 

 

 



7 
 

Publikum– og utstillingsseksjonen, gruppe for foto 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

15 Overingeniør 1087 0,5 Praktfoto/publiseringsfoto 
Inngå I tverrseksjonelle 
team 
Bistå med visuell 
kreativitet 
Billedredaktørkompetanse 
Skanning 
Gjenstandsfotografering 
REVITA-linjefotografering 

Fotofaglig utdanning 
Praktisk erfaring med 
gjenstandsfotografering 
Erfaring med CapturOne, 
PhotoShop, MUSITs fotobase, 
solid kjennskap med IKT-
verktøy 

16 Overingeniør 1087 1 Praktfoto/publiseringsfoto 
Inngå I tverrseksjonelle 
team 
Bistå med visuell 
kreativitet 
Billedredaktørkompetanse 
3D-fotografering 
Skanning 
Gjenstandsfotografering 
REVITA-linjefotografering 

Fotofaglig utdanning 
Praktisk erfaring med 
gjenstandsfotografering 
Erfaring med CapturOne, 
PhotoShop, MUSITs fotobase, 
solid kjennskap med IKT-
verktøy 

17 Overingeniør 1087 1 Praktfoto/publiseringsfoto 
Inngå I tverrseksjonelle 
team 
Bistå med visuell 
kreativitet 
Billedredaktørkompetanse 
Skanning 
Fotoarkivet 
Utstillingsfotografering 
Eksterne fotobestillinger 
(I 2014-2015 skal hun 
hovedsakelig arbeid med 
fotoarkivet I tilknytning til 
arkivplanen). 

Fotofaglig utdanning 
Praktisk erfaring med 
gjenstandsfotografering 
Erfaring med CapturOne, 
PhotoShop, MUSITs fotobase, 
solid kjennskap med IKT-
verktøy 

18 Overingeniør 1087 1 Praktfoto/publiseringsfoto 
Inngå I tverrseksjonelle 
team 
Bistå med visuell 
kreativitet 
Billedredaktørkompetanse 
Skanning 
Gjenstandsfotografering 
REVITA-linjefotografering 

Fotofaglig utdanning 
Praktisk erfaring med 
gjenstandsfotografering 
Erfaring med CapturOne, 
PhotoShop, MUSITs fotobase, 
solid kjennskap med IKT-
verktøy 

19 Avdelingsingeniør 1085 1 Praktfoto/publiseringsfoto 
Inngå I tverrseksjonelle 
team 
Bistå med visuell 
kreativitet 
Billedredaktørkompetanse 

Fotofaglig utdanning 
Praktisk erfaring med 
gjenstandsfotografering 
Erfaring med CapturOne, 
PhotoShop, MUSITs fotobase, 
solid kjennskap med IKT-
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3D-fotografering 
Skanning 
Gjenstandsfotografering 
REVITA-linjefotografering 

verktøy 

 

Publikum– og utstillingsseksjonen, gruppe for utstillingsproduksjon 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

20 Avdelingsingeniør 
 

1085 1 Ansvarlig 
utstillingshåndverker/ 
Snekker 
Utstillingstekniske 
oppgaver 

Relevant utdanning fra 
universitet- eller høyskole, 
minimum tilsvarende 
bachelornivå. 
Realkompetanse med 
relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet.  
Relevant praktisk 
arbeidserfaring 
 

21 Rådgiver 
 

1434 1 Grafisk formgivning av 
utstillingstekst- og annet 
utstillingsmateriale som 
kort, plakater mm 
Grafisk utforming av 
KHMs kommunikasjons- 
og 
markedsføringsmateriell 
 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole 
minimum tilsvarende 
bachelornivå. 
Realkompetanse med 
relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompenseres 
utdanningskravet. 
Omfattende relevant erfaring. 
Programvarekunnskap og god 
kunnskap om IT- og AV-
løsninger 
 

22 Overingeniør 
 

1087 1 Støttemaker 
Montering av utstillinger 
Eksterne oppdrag 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole 
minimum tilsvarende 
bachelornivå. 
Realkompetanse med 
relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompenseres 
utdanningskravet. 
Krav, utdanning og erfaring 
tilpasset stillingens 
funksjoner. 

23 utstillingsarkitekt 1087 1 Arbeid med design, 
ideutvikling og 
gjennomføring for flere 
samtidige prosjekter 
Bistå prosjekter I 
utviklingsfasen 
Oversikt over museets 
verksted, 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå innen 
arkitektur, design, scenografi 
eller tilsvarende 
Erfaring prosjektarbeid 
Dokumenterte 
samarbeidsegenskaper 
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produksjonsrom og 
utstillingsrelaterte lager 
Løpende vedlikehold og 
designrådgivning I 
eksisterende utstillinger 
Tilrettelegging for 
utstilling av arkeologisk 
og etnografisk material 
inkl. Tilpasning til 
monter og klimakrav  
byggetegninger 

Budsjettforståelse 
Dokumentert kompetanse på 
arbeid I tegneprogram 
Erfaring fra museal 
utstillingsproduksjon 

 

 

 

 

Publikum– og utstillingsseksjonen, avdeling for forretningsdrift 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

24 Avdelingsleder 1407 1 Personalansvar 
Økonomiansvar 
statistikk 

 

25 Førstekonsulent 1408 1 Bemanning av 
entrekassen 
Salg over disk 
Varehåndtering 
Administrasjon 
Utstedelse av film- og 
fotokontrakter 
Besøksstatistikk 

Utdanning på universitets- eller 
høyskolenivå 
Realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 
Relevant erfaring innen 
ansvarsområdet 

26 Førstekonsulent 1408 1 Bemanning av entrekasse 
Salg over disk 
Varehåndtering 
Administrasjon 
Utstedelse av film- og 
fotokontrakter 
Besøksstatistikk 

Utdanning på universitets- eller 
høyskolenivå 
Realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 
Relevant erfaring innen 
ansvarsområdet 

27 Førstekonsulent 1408 1 Salg over disk 
Varehåndtering 
Administrasjon 
Utstedelse av film- og 
fotokontrakter 
Besøksstatistikk 

Utdanning på universitets- eller 
høyskolenivå 
Realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 
Relevant erfaring innen 
ansvarsområdet 
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SAMLINGSFORVALTNINGSSEKSJONEN 

 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

28 Seksjonssjef 1211 1 Faglig, økonomisk og 
administrativ ledelse av 
seksjonen 
Personalledelse – og 
administrasjon 
Planlegging og 
rapportering 
Ivareta samarbeid på 
tvers av KHMs seksjoner, 
Driftskoordinering/ 
arbeidsledelse 
Deltakelse i museets 
ledergruppe 

Mastergrad på 
universitetsnivå innen 
seksjonens fagfelt. 
Relevant 
lederutdanning/ledererfaring 
Bred praksis fra musealt 
arbeid. 
 

 

 

 

gruppe for konservering:  

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

29 Førsteamanuensis 
 

1011 1 Undersøkelser og forskning: 
Historisk-teknologisk og 
konserveringsvitenskapelig 
forankring  
Kjemisk analyse 
Undervisning 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Førstestillingskompetanse 
innen kjemi med tilknytning til 
konserveringsvitenskap 

30 Senioringeniør 
 

1181 1 Konserveringsfaglig ansvar 
for bemalt kunst i KHM og 
UiOs eie 
Ansvar for forebyggende 
konservering 
Ansvar for bevaring ved 
utstillinger og utlån, internt 
og eksternt 
Undersøkelser og 
forskningsrelatert arbeid: 
Historisk-teknologiske og 
konserveringsvitenskapelige 
undersøkelser 
Undervisning innen eget 
fagområde 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
mastergrad i bemalt kunst 
 
Omfattende erfaring i 
konservering med hovedvekt 
på middelalderens bemalte 
kunst og polykrom skulptur 
 
 
 

31 Senioringeniør 
 

1181 1 Konserveringsfaglig 
ansvarlig for arkeologisk 

5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
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materiale, med hovedvekt 
på tre 
Ansvar for forebyggende 
konservering 
Ansvar for bevaring ved 
utstillinger og utlån, internt 
og eksternt 
Undersøkelser og 
forskningsrelatert 
virksomhet: Historisk-
teknologisk og 
konserveringsvitenskapelige 
undersøkelser 
Faglig/vit.-relatert 
undervisning 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Omfattende erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering 

32 Overingeniør 
 

1087 1 Spesialisert kopiering av 
utskårne gjenstander fra 
vikingskipsfunnene og fra 
middelalder 
Gjenstandsdokumentasjon 
3D-scan 
Formidling 
Eksterne oppdrag 

Godkjent svennebrev som 
treskjærer 
Praktisk erfaring med 
kopiering av gjenstander 

33 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale, 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Undersøkelser og analyser, 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering 

34 Overingeniør 
 

1087 1 Konserveringsfaglig ansvar 
for bemalt kunst  
Ansvar for forebyggende 
konservering 
Ansvar for bevaring ved 
utstillinger og utlån, internt 
og eksternt 
Historisk-teknologiske og 
konserveringsvitenskapelige 
Undersøkelser 
Undervisning innen eget 
fagområde 
Formidling, rådgivning og 

5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
mastergrad i bemalt kunst 
 
Omfattende erfaring i 
konservering med hovedvekt 
på middelalderens bemalte 
kunst og polykrom skulptur, 
Samt maleri og etnografisk 
bemalt materiale. 
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faglig informasjon internt 
og eksternt 

35 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale, 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 3-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering. 
Særlig vekt på forebyggende 
konservering med klima og 
montre samt sikkerhet. 

36 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale, 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 3-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering 
Særlig vekt på forebyggende 
konservering med klima og 
montre. 

37 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av 
etnografiske gjenstander, 
Forebyggende konservering 
og magasinering av 
gjenstander 
Ansvar for bevaring ved 
utstillinger og utlån internt 
og eksternt 
Feltkonservering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen etnografisk 
materiale 
 
 

38 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale, 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Kjemikalieansvarlig 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 3-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering 

39 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale med hovedvekt 
på trekonservering, 

Min. 5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
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mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

kulturhistorisk materiale 
Hovedvekt på organisk 
materiale. 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering 

40 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av 
etnografiske gjenstander 
med hovedvekt på tekstiler 
Forebyggende konservering 
Ansvar for bevaring ved 
utstillinger og utlån internt 
og eksternt 
Ansvar for IPM-kontroll og 
magasinering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 5-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen tekstil eller 
etnografisk materiale 
 
Praktisk erfaring i konservering 
av tekstil eller - etnografisk 
materiale 

41 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale, 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst, 
Materialeanalyser 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 3-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering, materialanalyser 

42 Overingeniør 
 

1087 1 Konservering av arkeologisk 
materiale, 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Metallteknologi 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min 3-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering med hovedvekt 
på metaller 

43 Overingeniør 1087 1 Stedsansvarlig Økern 
Kontaktperson til utleier og 
TA.  
Kontaktperson for 
henvendelser om 
magasinering. Håndtering 
av gjenstander for 

Utdanning Conservation 
management. 
Magasinering av gjenstander, 
logistikk. Klima og IPM kontroll 
og sikkerhet. 
Pakking, transport og utlån av 
gjenstander. 
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magasinering og 
insektbehandling. 

44 Avdelingsingeniør  
 

1085 1 Konservering av arkeologisk 
materiale,  
metallteknologi 
mynter/medaljer, ubemalt 
kirkekunst 
Forebyggende konservering 
Arbeid med utstillinger og 
utlån internt og eksternt 
Feltkonservering 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon internt 
og eksternt 

Min. 3-årig godkjent 
konserveringsutdanning eller 
tilsvarende innen 
kulturhistorisk materiale 
 
Praktisk erfaring i 
kulturhistorisk (arkeologisk) 
konservering 

 

 

 

 

gruppe for IT-tjenester, arkiv og digdok 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

45 Senioringeniør 
 

1181 1 Databaseadministrator, 
ansvarlig for MUSIT, museets 
databaser, GIS, DAP 

Mag.grad/Hovedfag/master 
i Arkeologi. 
Kjennskap til MUSITs 
databaser, 
feltdokumentasjonsverktøy 
GIS-kompetanse   
Høy IT-kompetanse 

46 Senioringeniør 
 

1181 1 Planlegging, koordinering og 
ledelse av KHMs felles IT-
funksjoner.  
Drift og administrasjon av 
servere. 
Drift og administrasjon av 
printere/plottere/scannere. 
Drift og administrasjon av 
datanettverk/trådløst nettverk, 
IP-telefoni. 
Ivaretakelse av IT-sikkerhet. 
Installasjon og drift av 
klientmaskiner/arbeidsstasjoner. 
Administrasjon, konfigurering og 
vedlikehold av system- og 
applikasjonsprogramvare. 
Brukerstøtte og veiledning 
Lokalstøtte for datatjenester 
med eksterne leverandører 
Budsjett- og innkjøpsansvar for 

Relevant utdanning fra 
universitet- eller høyskole. 
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PC-utstyr, programvare, 
lisensavtaler m.v. 
Div. utviklings- og 
utredningsoppgaver; knyttet til 
IT-administrasjon, IT-utvikling og 
IT-ledelse. 

47 Overingeniør 
 

1087 1 GIS, MUSIT, feltdokumentasjon 
DAP 

Hovedfag/masters arkeologi 
Kjennskap til MUSITs 
databaser, IT-kompetanse.  
Erfaring med 
feltdokumentasjonsverktøy, 
GIS, INTRASIS 

48 Overingeniør 
 

1087 1 GIS, MUSIT, feltdokumentasjon 
DAP 

Hovedfag/masters arkeologi 
IT-kompetanse, Erfaring med 
feltdokumentasjonsverktøy, 
GIS, INTRASIS 

49 Avdelingsingeniør 
 

1085 1 Installasjon og drift av 
klientmaskiner/arbeidsstasjoner. 
Oppgraderinger, reparasjoner og 
klargjøring av PC’er. 
Brukerstøtte og veiledning 
overfor de ansatte, utvikling av 
brukerstøttefunksjonen. 
Administrasjon, konfigurering og 
vedlikehold av system- og 
applikasjonsprogramvare. 
Drift og vedlikehold av server og 
nettverk, herunder 
brukeradministrasjon og 
sikkerhetsopplegg.  
Drift og vedlikehold av vortex. 

Relevant utdanning fra 
universitet- eller høyskole. 

50 Seniorkonsulent 
arkivleder 

1408 1 Utvikle samlingenes 
arkivordning 
Posthåndtering og journalføring 
Arkivering og vedlikehold av 
arkiv 
Støttetjenester for øvrig 
personale: inn- og utlevering av 
arkivsaker 
Publikumsbetjening 
Daglige drift av elektronisk arkiv 
ivareta lovverket 
deltakelse i UiOs arkivforum 

Utdanning på universitets- 
eller høyskolenivå 
Arkivarutdanning 
Realkompetanse kan 
erstatte utdanningskrav 
Praksis fra 
forvaltningsarbeid og 
eventuelt samlingsarkiv 

51 Førstekonsulent 1408 1 Posthåndtering og journalføring 
Arkivering og vedlikehold av 
arkiv 
Støttetjenester for øvrig 
personale: inn- og utlevering av 
arkivsaker 
Publikumsbetjening 
Elektronisk arkiv 

Utdanning på universitets- 
eller høyskolenivå 
Arkivarutdanning 
Realkompetanse kan 
erstatte utdanningskrav 
Praksis fra 
forvaltningsarbeid og 
eventuelt samlingsarkiv 
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SEKSJON FOR ETNOGRAFI, NUMISMATIKK OG KLASSISK ARKEOLOGI 

Nr Stillingstittel SKO Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

VELGES seksjonssjef 1211 Faglig, økonomisk 
og administrativ 
ledelse av 
seksjonen, 
Personalledelse – 
og administrasjon, 
Planlegging og 
rapportering, 
Ivareta samarbeid 
på tvers av KHMs 
seksjoner, 
Driftskoordinering/ 
arbeidsledelse, 
deltakelse i 
museets 
ledergruppe, 
Forskningsledelse 

Seksjonsleder 
rekrutteres 
gjennom valg i 
seksjonen og 
tilsettes I SKO 
1211  
 

 

avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

52 Førsteamanuensis 1011 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for samlingen 
av vikingtids- og 
middelaldermynt 
Forskning 
Innkjøp, tilvekst og 
katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og temporære 
utstillinger og utlån 
Undervisning I 
numismatikk 
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

Førstestillingskompetanse I 
numismatikk, 
spesialkompetanse innen 
vikingtid/middelalder 

53 Førsteamanuensis 1011 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for samlingen 
av antikke mynter 
Forskning 

Førstestillingskompetanse I 
numismatikk, 
spesialkompetanse innen 
antikken 
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Innkjøp, tilvekst og 
katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og temporære 
utstillinger og utlån 
Undervisning I 
numismatikk 
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

54 Førsteamanuensis 1011 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for samlingen 
av antikksamlingen 
Forskning 
Nyanskaffelser/ tilvekst 
og katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og temporære 
utstillinger og utlån 
Undervisning I 
arkeologi 
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

Førstestillingskompetanse i 
klassisk arkeologi 

55 Forsker 
 

1108 1 Katalogisering av 
oldsaker/mynter 
Bistand til div. arbeid i 
samlingene; 
Spesialkompetanse på 
arabiske mynt og 
gjenstander 

Høyere utdanning på 
universitet -eller 
høyskolenivå med nær-
orientalsk arkeologi i 
fagkretsen 

 

avdeling for etnografi  

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

56 Professor 1013 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for 
samlingene 
Forskning 
Innsamling og faglig 
ansvar for 
katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning  
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

Professor/førstestillingskompetanse 
I sosialantropologi 
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57 Professor 1013 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for 
samlingene 
Forskning 
Innsamling og faglig 
ansvar for 
katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning  
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

Professor/førstestillingskompetanse 
I sosialantropologi 

58 Førsteamanuensis 1011 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for 
samlingene 
Forskning 
Innsamling og faglig 
ansvar for 
katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning  
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

førstestillingskompetanse I 
sosialantropologi 

59 Førsteamanuensis 1011 1 Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for 
samlingene 
Forskning 
Innsamling og faglig 
ansvar for 
katalogisering 
Vitenskapelig ansvar 
for faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning  
Formidling, rådgivning 
og faglig informasjon til 
publikum 

førstestillingskompetanse I 
sosialantropologi 

 

 

 

gruppe for magasinforvaltere  
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Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

60 Rådgiver 
 

1434 1 Katalogisering av 
gjenstander I antikk- og 
myntsamlingen 
Magasinarbeid og 
oppdatering av 
gjenstandsdatabasen 
Bistand til div. arbeider i 
samlingene 

Høyere utdanning på 
universitetet- eller 
høyskolenivå med relevante fag 
i fagkretsen 

61 Seniorkonsulent 1363  Katalogisering av 
gjenstander I antikk- og 
myntsamlingen 
Magasinarbeid og 
oppdatering av 
gjenstandsdatabasen 
Bistand til div. arbeider i 
samlingene 

Høyere utdanning på 
universitetet- eller 
høyskolenivå med relevante fag 
i fagkretsen 

62 Seniorkonsulent 1363  Katalogisering av 
gjenstander I antikk- og 
myntsamlingen 
Magasinarbeid og 
oppdatering av 
gjenstandsdatabasen 
Bistand til div. arbeider i 
samlingene 

Høyere utdanning på 
universitetet- eller 
høyskolenivå med relevante fag 
i fagkretsen 

63 Førstekonsulent 1408 1 Katalogisering av 
gjenstander I antikk- og 
myntsamlingen 
Magasinarbeid og 
oppdatering av 
gjenstandsdatabasen 
Bistand til div. arbeider i 
samlingene 

Høyere utdanning på 
universitetet- eller 
høyskolenivå med relevante fag 
i fagkretsen 

 

ARKEOLOGISK SEKSJON    

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

64 Seksjonssjef 1211 1 Faglig, økonomisk og 
administrativ ledelse av 
seksjonen 
Personalledelse – og 
administrasjon 
Planlegging og 
rapportering 
Ivareta samarbeid på 
tvers av KHMs seksjoner, 
Driftskoordinering/ 
arbeidsledelse 
Deltakelse i museets 
ledergruppe 
Forskningsledelse 

Førstestillingskompetanse 
innen seksjonens fagfelt, 
fortrinnsvis nordisk arkeologi 
Praksis fra musealt 
arbeid/samlingsforvaltning 
Relevant 
lederutdanning/ledererfaring 
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65 Kontorsjef 
 
 

1054 1 Overordnet økonomisk-
administrativ ledelse av 
forvaltningsinitiserte 
utgravningsprosjekter 
 

Mastergrad eller tilsvarende I 
arkeologi 
Erfaring fra økonomisk- 
administrativ ledelse 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

66 Professor 
 

1013 1 Forskning 
Vitenskapelig og 
forvaltningsmessig arbeid 
med samlingene fra 
vikingskipsfunnene 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 

Professorkompetanse i nordisk 
arkeologi, spesialkompetanse 
innen skipsarkeologi 

67 Professor  1013 1 Forskning 
Vitenskapelig og 
forvaltningsmessig arbeid 
med samlingene fra 
jernalder 
Gjenstandsmottak og 
ansvar for katalogisering 
Etterundersøkelser av ark. 
funnsteder 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 

Professorkompetanse i nordisk 
arkeologi, spesialkompetanse 
innen nordisk jernalder 

68 Professor  1013 1 Forskning 
Vitenskapelig og 
forvaltningsmessig arbeid 
med samlingene fra 
middelalder 
Gjenstandsmottak og 
ansvar for katalogisering 
Etterundersøkelser av ark. 
funnsteder 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i arkeologi 

Professorkompetanse i nordisk 
arkeologi, spesialkompetanse 
innen nordisk middelalder 
arkeologi 
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Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 

69 Professor 
 

1013 1 Forskning 
Vitenskapelig og 
forvaltningsmessig arbeid 
med samlingene fra 
steinalder og bronsealder 
Gjenstandsmottak og 
ansvar for katalogisering 
Etterundersøkelser av ark. 
funnsteder 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 

Professorkompetanse i nordisk 
arkeologi, spesialkompetanse 
innen nordisk stein-
/bronsealder 

70 Professor 
 

1013 1 Forskning 
Det vitenskapelige og 
forvaltningsmessige 
ansvaret for runearkivet og 
forekomsten av 
runeinnskrifter 
Tilsyn med og 
dokumentasjon av 
runeinnskrifter 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i runologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 

Professorkompetanse i 
runologi/norrøn filologi, 
spesialkompetanse i runologi 

71 Professor 
 

1013 1 Forskning 
Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 

Professorkompetanse i nordisk 
arkeologi 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 
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72 Professor  1013 1 Forskning 
Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 

Professorkompetanse i nordisk 
arkeologi 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

73 Førsteamanuensis 
 

1011 1 Forskning 
Vitenskapelig og 
forvaltningsmessig arbeid 
med samlingene fra 
jernalder og middelalder 
Gjenstandsmottak og 
ansvar for katalogisering 
Etterundersøkelser av 
arkeologiske funnsteder 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 

Førstestillingskompetanse 
innen for nordisk arkeologi og 
middelalder 
Erfaring fra samlingsforvaltning 
og museumsarbeid 

74 Førsteamanuensis 
 

1011 1 Forskning 
Vitenskapelig og 
forvaltningsmessig arbeid 
med samlingene fra 
jernalder 
Gjenstandsmottak og 
ansvar for katalogisering 
Etterundersøkelser av 
arkeologiske funnsteder 
Vitenskapelig ansvar for 
faste og skiftende 
utstillinger og utlån 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum  

Førstestillingskompetanse i 
nordisk arkeologi 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger  
 

75 Førsteamanuensis  1011 1 Forskning 
Saksbehandling i 
forbindelse med 

Førstestillingskompetanse i 
nordisk arkeologi 
Erfaring fra 
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dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 

kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

76 Førsteamanuensis 
 

1011 1 Forskning 
Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 

Førstestillingskompetanse i 
nordisk arkeologi 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

77 Førsteamanuensis  1011 1 Forskning 
Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 

Førstestillingskompetanse i 
nordisk arkeologi 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

78 Førsteamanuensis 
 

1011 1 Forskning 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren og 
fylkeskommuner 
Dokumentasjon, sikring og 
bevaring av bergkunst 

Førstestillingskompetanse i 
nordisk arkeologi 
Erfaring fra 
bergkunstforvaltning  
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79 Førsteamanuensis 
 

1011 1 Forskning 
Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 

Førstestillingskompetanse i 
nordisk arkeologi 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

80 Forsker 
 

1108 1 Katalogisering av oldsaker 
Magasinrevisjon, 
samlingsarbeid og 
oppdatering av 
gjenstandsdatabaser 
Bistand til div. arbeid i 
samlingene, utlån 
Spesialkompetanse på 
steinalder 
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra samlingsforvaltning 
og museumsarbeid 

81 Forsker 
 

1108 1 Katalogisering av oldsaker 
Magasinrevisjon, 
samlingsarbeid og utlån og 
oppdatering av og 
undervisning i 
gjenstandsdatabaser 
Bistand til div. arbeid i 
samlingene. Kompetanse 
på jernalder og 
middelalder 
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra samlingsforvaltning 
og museumsarbeid 

82 Forsker 
 

1108 1 Katalogisering av oldsaker 
Magasinrevisjon og 
oppdatering av 
gjenstandsdatabaser 
Kompetanse på fonnefunn 
fra bronsealder og 
jernalder. Bistand til div. 
arbeid i samlingene. For 
tiden ute i stipend 
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra samlingsforvaltning 
og museumsarbeid 

83 Forsker 
 

1108 1 Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
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 kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

84 Forsker 
 

1108 1 Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

85 Forsker 
 

1108 1 Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum  
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

86 Forsker 
 

1108 1 Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 
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arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 
Forskning 

87 Forsker 
 

1108 1 Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum  
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

88 Forsker 
 

1108 1 Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 
Undervisning i arkeologi 
Formidling, rådgivning og 
faglig informasjon til 
publikum 
Forskning 

Forsker III (amanuensis)- 
kompetanse i nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

89 Senioringeniør 
 

1181 1 Føring av hovedprotokoll 
for arkeologisk samling 
(tilvekst) 
Merking av oldsaker 
Ansvar for 

Høyere utdanning på 
universitets – eller 
høyskolenivå med nordisk 
arkeologi i fagkretsen 
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magasinordningen 
Magasinforvaltning: 
framfinning av gjenstander 
til utlån/fotografering/ 
Utstillinger/forskning 
Tilsyn og vedlikehold av 
samlingene 

90 Førstekonsulent 
 

1408 1 Føring av hovedprotokoll 
for arkeologisk samling 
(tilvekst) 
Merking av oldsaker 
Ansvar for 
magasinordningen 
Magasinforvaltning: 
framfinning av gjenstander 
til utlån/fotografering/ 
Utstillinger/forskning 
Tilsyn og vedlikehold av 
samlingene 

Høyere utdanning på 
universitets – eller 
høyskolenivå med nordisk 
arkeologi i fagkretsen 

91 Førstekonsulent 
 

1408 1 Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 

Mastergrad eller tilsvarende ii 
nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

92 Rådgiver 
 

1434 1 Saksbehandling i 
forbindelse med 
dispensasjonssaker etter 
kulturminneloven (faste 
kulturminner) 
Rådgivning ovenfor 
Riksantikvaren, 
fylkeskommuner og 
tiltakshavere 
Planlegging og 
gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger 
Rapportarbeid 
Utredninger 

Mastergrad eller tilsvarende ii 
nordisk arkeologi 
 
Erfaring fra 
kulturminneforvaltning og 
arkeologiske utgravninger 

 

 

ADMINISTRASJONEN 

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

0 Seksjonssjef   SAMME SOM 
FAGDIREKTØR 

 

93 Seniorrådgiver 1364 1 forskningsrådgiver  

94 Seniorrådgiver 1364 1 utstillingsrådgiver  
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Avdeling for personal og drift      

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

95 Avdelingsleder 1407 1 Personalansvar for 
avdeling for personal og 
drift 
Budsjett- og 
økonomiansvar 
Rådgiving og informasjon 
til ledere og ansatte 
Personaladministrasjon 
Regel- og rutineutvikling 
på personalfeltet 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
realkompetanse og solid 
ledererfaring kan erstatte 
utdanningskravet 

96 Rådgiver 
 

1434 1 Lederassistent 
Understøtte og koordinere 
museets sentrale 
lederfunksjoner 
Lederstøtte og rådgiving 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 

97 Seniorkonsulent 
 

1363 1 Seksjonskonsulent SF 
Saksbehandler- og 
administrative 
støttetjenester 
Økonomioppgaver 
Fellesfunksjoner KHM 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 

98 Seniorkonsulent 
 

1363 1 Seksjonskonsulent PUS 
Saksbehandler- og 
administrative 
støttetjenester 
Økonomioppgaver 
Fellesfunksjoner KHM 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 

99 Seniorkonsulent 
 

1363 1 Personalkonsulent 
Personaladministrative 
oppgaver 
Støtte til 
eksternfinansierte 
prosjekter 
Rådgiving overfor ledere 
og ansatte 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 
 
 

100 Seniorkonsulent 
 

1363 1 Seksjonskonsulent AS 
Saksbehandler- og 
administrative 
støttetjenester 
Økonomioppgaver 
Fellesfunksjoner KHM 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå, 
Fortrinnsvis med arkeologi i 
fagkretsen 
Særlig relevant 
realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 

101 Seniorkonsulent 
 

1363 1 Seksjonskonsulent SENK 
Saksbehandler- og 
administrative 
støttetjenester 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
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Fellesfunksjoner KHM, 
arrangementsstøtte 

realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 

102 
 
 

Førstekonsulent 
 

1408 1 Seksjonskonsulent AS 
Saksbehandler- og 
administrative 
støttetjenester, primært 
rettet mot 
eksternfinansierte 
utgravningsprosjekter 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå, 
Fortrinnsvis med arkeologi 
i fagkretsen  
Særlig relevant 
realkompetanse kan 
erstatte utdanningskravet 

103 Førstekonsulent 
 

1408 1 Personalkonsulent 
Personaladministrative 
oppgaver 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høyskole, 
minimum bachelornivå 
Særlig relevant 
realkompetanse kan erstatte 
utdanningskravet 

104 Konsulent 
 

1065 0,3 Administrative 
støttetjenester 

1 – 2 års utdanning ut over 
vgs.  
Relevant erfaring fra aktuelle 
oppgaver kan erstatte 
utdanningskravet 

105 Konsulent 
 

1065 1 Sentralbord og 
resepsjonstjeneste 
Administrative 
støttetjenester 

 1 – 2 års utdanning ut over 
vgs.  
Relevant erfaring fra aktuelle 
oppgaver kan erstatte 
utdanningskravet 

 

 

 

 

 

Avdeling for økonomi   

Nr Stillingstittel SKO % Arbeidsoppgaver Kompetansekrav 

106 Avdelingsleder 1407 1 Leder med personalansvar for 
økonomi og regnskapsgruppen. 
Budsjett- og oppfølgingsansvar 
for KHMs virksomhet. 
Veilednings- og 
informasjonsarbeid i 
økonomisaker. 
Økonomirapportering. 
Analysearbeid. 

Relevant økonomifaglig 
utdanning fra universitet eller 
høgskole, minimum tilsvarende 
bachelornivå. Realkompetanse 
med relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet 

107 Rådgiver 
 

1434 1 Prosjektdesk-koordinator 
Stillingen har sitt hovedfokus 
mot institusjonens eksternt 

Relevant økonomifaglig 
utdanning fra universitet eller 
høgskole, tilsvarende 
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finansierte virksomhet.  
Hovedansvar for 
prosjektøkonomien i forhold til 
budsjettering, rapportering, 
styring og oppfølging internt på 
egen enhet.  

masternivå. 
Relevant utdanning fra 
universitet eller høgskole, 
minimum tilsvarende 
bachelornivå. Realkompetanse 
med relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet. 

108 Rådgiver 
 

1434 1 Stillingen har sitt hovedfokus 
mot institusjonens eksternt 
finansierte virksomhet. 
Økonomistyring, budsjettering 
og regnskap. 
 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høgskole, 
minimum tilsvarende 
bachelornivå. Realkompetanse 
med relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet. 

109 Rådgiver 
 

1434 1 Innkjøpskoordinator. 
Støtte for lokalt innkjøp. 
Operativ innkjøpsstøtte i større 
prosjekter. 
 

Relevant utdanning fra 
universitet eller høgskole, 
minimum tilsvarende 
bachelornivå. Realkompetanse 
med relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet. 

110 Seniorkonsulent 
 

1363 1 Stillingen har sitt hovedfokus 
mot institusjonens 
bevilgningsfinansierte 
virksomhet. 
Økonomi og regnskapsarbeid. 
Opplæring av ledere og 
ansatte inne økonomi og 
regnskap. 
 

Relevant økonomifaglig 
utdanning fra universitet eller 
høgskole, minimum tilsvarende 
bachelornivå. Realkompetanse 
med relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet 

111 Førstekonsulent 
 

1408 1 Stillingen har sitt hovedfokus 
mot institusjonens eksternt 
finansierte virksomhet. 
Økonomi og regnskapsarbeid. 
Opplæring av ledere og 
ansatte inne økonomi og 
regnskap. 
 

Relevant økonomifaglig 
utdanning fra universitet eller 
høgskole, minimum tilsvarende 
bachelornivå. Realkompetanse 
med relevans for de aktuelle 
oppgavene kan kompensere 
utdanningskravet 

112 Sekretær 
 

1070 0,8 Drift av personalkantine Utdanning som kokk 
Relevant erfaring fra kantine e.l. 
kan erstatte utdanningskravet 

 


