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Befattningsbeskrivning för visnings- och publikansvarig vid Carl Larsson-

gården 

Vi söker en engagerad person med konstvetenskaplig bakgrund till Carl 

Larsson-gården i Sundborn. Du får förmånen att arbeta med ett av Sveriges 

mest unika kulturarv i en fantastisk miljö. Tillsammans med Carl Larsson-

gårdens chef utvecklar du besökarnas upplevelse av ett besök på gården. 

Du ansvarar för den publika visningsverksamheten på Carl Larsson-gården. 

Arbetet omfattar såväl planering som genomförande av guideupplägg och 

framtagandet av den årliga sommarutställningen som visas i konsthallen 

Kvarnen i Sundborns by nära Carl Larsson-gården. 

Arbetsuppgifterna varierar över säsongen och vi ser gärna att du tycker om att 

arbeta med stort och smått i ett sammansvetsat team.   

Arbetsuppgifter 

• Att organisera, planera och arbetsleda visningsverksamheten på gården. 

Det innebär att anställa och utbilda säsongsanställda guider under 

sommarhalvåret samt att genomföra guidning av grupper och andra 

förbokade besök under lågsäsong. 

• Att ansvara för utvecklingen av programverksamheten med målet att 

belysa Carl och Karin Larssons mångskiftande konstnärskap i både 

nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten innefattar bland 

annat konstnärs- och författarträffar, barnverksamhet och föreläsningar. 

• Att ansvara för att, tillsammans med gårdens chef, arbeta fram en årlig 

utställning i konsthallen Kvarnen.  

• Att vara delaktig i marknadsföring i sociala medier och andra kanaler. 

• Att vara delaktig och aktiv i försäljningen i gårdens butik och webshop. 

 

Utbildning och bakgrund 

• Kandidatexamen i konstvetenskap eller motsvarande kunskaper. 

• Dokumenterad pedagogisk fallenhet och/eller erfarenhet av liknande 

arbete vid konstmuseum eller annan kulturinstitution. 
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• Väl utvecklad förmåga till självständigt arbete samt dokumenterad 

lednings- och samarbetsförmåga. 

 

Tjänsten är heltid. 

 

Upplysningar lämnas av Chia Jonsson, chef för Carl Larsson-gården, tel. 023-

60 377 eller 073-087 06 01  

 

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2019 per e-mail 

cj@carllarsson.se eller brev till Carl Larsson-gården, Carl Larssons väg 12, 

790 15 Sundborn.  

 


