Intern organisering
Fastsett av direktør 18.8.20, gyldig frå 1.1.21, siste oppdatering 15.1.21.
Endringar frå 1.1.22. Utkast frå direktør 24.3.21. Oppdatert av direktør 20.9.21

Rådet

Styret

Stabsfunksjon:
Administrasjon

Avdeling:
Nynorsk skriftkultur

Direktør

Stabsfunksjon:
Kommunikasjon

Arena Aasentunet | Arena Haugesenteret
| Arena Vinjesenteret

Innhald
Intern organisering ................................................................................................................... 1
Innhald ..................................................................................................................................... 2
1

Introduksjon og avklaringar............................................................................................... 4
1.1

Organisasjonskart .................................................................................................... 4

1.2

Delegering og ansvar ............................................................................................... 6

1.2.1

Personalansvar ................................................................................................ 8

1.2.2

Økonomiansvar ................................................................................................ 8

1.3
2

Direktør ........................................................................................................................... 10
2.1.1

3

Administrasjonen .................................................................................................... 11

3.1.1

Administrasjonssjef, Ørsta.............................................................................. 11

3.1.2

Administrasjonssekretær, Ørsta ..................................................................... 12

3.1.3

Økonomisekretær, Ørsta ................................................................................ 13

3.2

Kommunikasjon og digitalformidling....................................................................... 14

3.2.1

Kommunikasjonsrådgivar, Ørsta .................................................................... 14

3.2.2

Salsansvarleg, Ørsta ...................................................................................... 15

3.2.4

Digitalformidlar, Vinje ..................................................................................... 16

Nynorsk skriftkultur ......................................................................................................... 17
4.1.1

Avdelingsleiar, Ørsta ...................................................................................... 17

4.1.2

Bibliotekar, Ørsta ............................................................................................ 18

4.1.3

Barne- og ungdomsformidlar, Vinje ................................................................ 19

4.1.4

Konservator, Ulvik .......................................................................................... 20

4.1.5

Førstekonservator, Ørsta [for tida: Ulvik]........................................................ 21

4.1.6

Konservator, Ørsta ......................................................................................... 22

4.1.7

Spesialrådgivar, Ørsta .................................................................................... 23

4.1.8

Konservator, Ørsta ......................................................................................... 24

4.2

Del av stillinga i avdeling for nynorsk skriftkultur.................................................... 25

4.2.1

Utstillingsansvarleg, Vinje .............................................................................. 25

4.2.2

Formidlar, Ulvik .............................................................................................. 26

4.3
4.3.1
5

Direktør........................................................................................................... 10

Stabsfunksjonar .............................................................................................................. 11
3.1

4

Felles for alle stillingsomtalar ................................................................................... 9

Prosjektstillingar og engasjement .......................................................................... 27
Forskar 2, Ørsta ............................................................................................. 27

Aasentunet og Festspela ................................................................................................ 28

5.1.1

Arenaleiar, Ørsta ............................................................................................ 28

5.1.2

Driftsansvarleg, Ørsta..................................................................................... 29

5.1.3

Formidlar, Ørsta ............................................................................................. 30

5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
6

Bibliotekar....................................................................................................... 31
Prosjektstillingar og engasjement .......................................................................... 32
Vert, Ørsta ...................................................................................................... 32

Haugesenteret og Poesifestivalen .................................................................................. 33
6.1.1

Arenaleiar ....................................................................................................... 33

6.1.2

Vertskaps- og programansvarleg, Ulvik ......................................................... 34

6.1.3

Formidlar, Ulvik .............................................................................................. 35

6.2
6.2.1
7

Del av stillinga i Aasentunet ................................................................................... 31

Prosjektstillingar og engasjement .......................................................................... 36
Vert, Ulvik ....................................................................................................... 36

Vinjesenteret, Vinjestoga, Midtbø og Litteraturdagane ................................................... 37
7.1.1

Arenaleiar, Vinje ............................................................................................. 37

7.1.2

Vertskaps- og programansvarleg, Vinje ......................................................... 38

7.1.3

Utstillingsansvarleg, Vinje .............................................................................. 39

7.2
7.2.1

Prosjektstillingar og engasjement .......................................................................... 40
Vert, Vinje ....................................................................................................... 40

1

Introduksjon og avklaringar

1.1

Organisasjonskart

Rådet

Styret

Stabsfunksjon:
Administrasjon

Avdeling:
Nynorsk skriftkultur

Direktør
Administrasjonssjef
Administrasjonssekretær (0,9)
Økonomisekretær (0,6)
Avdelingsleiar Nynorsk skriftkultur
Førstekonservator, for tida: Ulvik
Konservator, Ulvik
Spesialrådgivar
Konservator
Konservator
Bibliotekar A
Barne- og ungdomsformidlar, Vinje
Utstillingsansvarleg, Vinje B
Formidlar, Ulvik B
Mellombels: Forskar II

Direktør

Stabsfunksjon:
Kommunikasjon

Arena Aasentunet | Arena
Haugesenteret | Arena Vinjesenteret

Kommunikasjonsrådgivar
Salsansvarleg
Digitalformidlar, Vinje
Arenaleiar
Aasentunet
Driftsansvarleg
Bibliotekar B
Formidlar
Vertskaps, og
programansvarleg

Arenaleiar
Haugesenteret
Formidlar, Ulvik A
Vertskaps- og
programansvarleg
Mellombels:
Vertar

Mellombels:
Vertar

Arenaleiar
Vinjesenteret
Utstillingsansvarleg, Vinje A
Vertskaps- og
programansvarleg
Mellombels:
Vertar

For stillingar som er delte følgjer personalansvaret der den tilsette har A-delen av stillinga si.

Organisasjonskartet skil mellom dei som arbeider i stab (nynorskordboka: personell i ei
større bedrift som utfører administrativt, planleggjande og koordinerande arbeid) og dei som
arbeider i linje (nynorskordboka: arbeid som er direkte knytt til produksjonen).
Sju personar arbeider i stabsfunksjonar. Administrasjonssjef og direktør har fordelt
personal- og økonomiansvar for staben. Staben er delt i to fagseksjonar: administrasjon og
kommunikasjon og digitalformidling.
Det er fire avdelingar i linje (avdeling nynorsk skriftkultur, arena Aasentunet, arena
Haugesenteret, arena Vinjesenteret). Avdeling for nynorsk skriftkultur er delt i to
fagseksjonar, med same leiar. Desse er forsking og samling og turné og utstilling.
Stillingstitlane på leiar er endra for å gjere det klart at stiftinga berre har éin juridisk
dagleg leiar (direktør). Dei som har ansvar for dei konkrete arenaene har fått det tydeleggjort
i tittelen sin, som arenaleiar. Som tidlegare er avdelingsleiar samleomgrepet på dei som er
leiarar i linje (før: redaktør og daglege leiarar, no: avdelingsleiar og arenaleiarar).
Styret har vore samla om at vi samlar forskings- og samlingskompetansen i Ørsta og
nasjonal formidling i Ulvik og Vinje. Det styrkar fagmiljøa over tid, og vil forsterke
samarbeidet med nynorsk skriftkultur-miljøet i Volda over tid.

Direktør (4.2, 4.3, 4.3a, 4.4c, 8.2a, 8.3, 9.2 i strategien)
Dagleg leiar, øvste kulturfaglege, administrative og økonomiske leiar.
Strategiske spørsmål: politikk, samarbeid, utvikling, kontakt med styresmakter
Forvaltning av medlemskap: ICOM, Nynorsk forum, Museumsforbundet, Bibliotekforbundet, Arkivforbundet, Store
norske leksikon, eigarskap: Norsk Barneblad
•
Politikkutvikling
Stabsfunksjon: Administrasjon (7.4a, 8.1ab, 8.2b, 8.5 i
Stabsfunksjon: Kommunikasjon og digitalformidling (6.1,
strategien + HMS-plan)
6.3b, 6.4a, 8.1d, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i strategien +
kommunikasjonsplan + del av nasjonal kulturformidlingsplan)
•
Økonomi: rekneskap, innkjøp, faktura
•
Profil, verdiar og merkevarer for museet
•
Personalforvaltning
•
Språk: språkrettleiing, språkretting, språkstrategi
•
Post, arkiv og journal
for museet
•
Internkommunikasjon
•
Pressearbeid for museet
•
Forvaltning av medlemskap: VIRKE Kultur og
•
Nettsider og sosiale medium: redaktøransvar,
reiseliv
dagleg drift, innhaldsutvikling
•
Møtegjennomføring og anna assistanse for
•
Utvikling av innhald i ulike medium basert på
direktør
forskinga og utstillingane
•
Ikt-drift
•
Butikk: produktutvikling, innkjøp, marknadsføring,
•
Sentralbord
nettsal, deltek også i dagleg drift i Aasentunet
Tenester for alle avdelingar
•
dagleg oppfølging av Store norske leksikon•
All faktura ut og inn
avtalen, inkludert bruk av tekstar i utstillingane
•
Alle arbeidsavtalar løna arbeid
SentralbordTenester for alle avdelingar
•
Kontraktar næringsdrivande
•
Råd om formgiving, presse, marknad og reisemål
•
Personal: sjukefråvær, pensjon, administrasjon av
•
Opptak av arrangement til bruk til forsking og
tilsetjing, permisjonar, lønsforhandlingar
formidling ved utstillingane og andre høve
•
Kvalitetssikring av prosjekt
•
Innhaldsutvikling digitalt innhald til arenaene og
•
Assisterer i resepsjon i Aasentunet ved behov
andre høve
•
Marknadsføring av fellestenester
•
Malar for marknadsføring
Avdeling: Nynorsk skriftkultur (4.3b, 4.4ab, 5.1, 5.2, 5.3,
Avdeling/arena: Aasentunet
5.4, 6.2, 6.3a, 6.4, 9.4 + forskingsplan, samlingsplan,
•
Samlingsforvaltning: drift og forvaltning av
sikringsplan i strategien, del av nasjonal
bygningar og eigedom
kulturformidlingsplan)
•
Dagleg drift av resepsjon, butikk, utleige og
•
Forsking, forskingsnettverk, forskingsseminar,
eventuelt mattilbod
forskingssamarbeid, forskingsprosjekt om emne
•
Festival og lokale arrangement
relevante for formidlingsverksemda
•
Kontakt med lokale og regionale styresmakter og
•
Samlingsforvaltning: foto, gjenstandar for
samarbeidspartar
utsitllingane
•
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift
•
Dokumentasjon: minne, statistikk, nynorskinnhald
av museumstilbodet
for utstillingane
•
Forvaltning av medlemskap: lokale og regionale
•
Fagansvarlege og forfattarar i Store norske
destinasjonsselskap, Fairtrade
leksikon
•
Lokal DKS og DKSS
•
Temautstillingar: utvikling av utstillingar
•
Produserer arrangement til turne, Den kulturelle
Avdeling/arena: Haugesenteret
spaserstokken og anna
•
Dagleg drift av resepsjon, butikk, utleige og
•
Den kulturelle skulesekken med tema/ turnear
eventuelt mattilbod
basert på utstillingane og emne museet arbeider
•
Festival og lokale arrangement
med nasjonalt
•
Kontakt med lokale og regionale styresmakter og
•
Internasjonalt arbeid med andre museum
samarbeidspartar
•
Samarbeid med nasjonale aktørar med andre
•
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift
museum
av museumstilbodet
•
Forvaltning av medlemskap: Litteraturnettverket,
•
Lokal DKS og DKSS
Musea i Møre og Romsdal
•
Forvaltning av medlemskap: lokale og regionale
•
Drift av fagbiblioteket i Aasentunet som
destinasjonsselskap, Cittaslow
tilrettelegging for formidling, forksing og utstilling
Avdeling/arena: Vinjesenteret
Tenester for alle avdelingar
•
Dagleg drift av resepsjon, butikk, utleige og
•
Innspel til formidling basert på innhaldet i
eventuelt mattilbod
utstillingane og emna museet arbeider med
•
Festival og lokale arrangement
•
Fagformidling (utstillingar, føredrag, omvisingar,
•
Kontakt med lokale og regionale styresmakter og
samtaleleiing, utvikling av digital formidling osb.)
samarbeidspartar
•
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift
av museumstilbodet
•
Lokal DKS og DKSS
•
Forvaltning av medlemskap: lokale og regionale
destinasjonsselskap
•
•
•

1.2

Delegering og ansvar

Delegering til tilsette kjem fram av stillingsomtalane.
Rådet

Styret

Direktør

Administrasjonssjef (i
stab)

Kommunikasjonsrådgivar
(i stab)

Avdelingsleiarar (i linje)

Styring
Administrativ
Kulturfagleg
«Skal sjå til at stiftinga arbeider i samsvar med føremålet»
Vel revisor, valnemnd og to av styremedlemene
Råd om vedtektsendringar og fråsegner
Leier arbeidet med
Tilsyn med
Vedtek strategi
stiftinga i tråd med
forvaltning av
og langtidsplanar
føremålet
økonomi og
Jury Årets
Tilset direktør
ressursar
nynorskbrukar
vedtek budsjett- og
måldokument
Dagleg leiar; alle
Øvste leiar
Øvste leiar
pliktar og ansvar
Svarer for all
Godkjenner/
som følgjer av
saksførebuing til
fastset føringar
lovar og regelverk
Nynorsk forum,
for kulturprogram,
Ansvar for at
styret og rådet,
festivalprogram,
stiftinga er styrt
leiargruppa.
DKSetter føremålet,
Oppnemning av
produksjonar,
vedtektene,
medlemer til alle
vandreutstillingar,
langtidsplanane,
organ utanom
temautstillingar,
føresetnader frå
styret, valnemnd og basisutstillingar,
styresmaktene,
rådet
digitale tenester
etiske regelverk
o.a.
Alle søknader til
styresmakter
Avløysar for
Delegert ansvar frå
direktør. Sekretær
direktør for dagleg
for leiargruppa.
forvaltning av HMS,
personvern,
rekneskap, rutinar,
innkjøp,
personalforvaltning,
drift,
personalforvaltning
Overordna,
strategiske og nye
problemstillingar
blir drøfta med
direktør
Disponere budsjett,
materiell og
ressursar i tråd
med vedtak

Delegert ansvar for
å gjennomføre
vedtak, planar,
rutinar og
regelverk

Disponere budsjett,
materiell og
ressursar i tråd
med vedtak

Følgje opp og
leggje grunnlag
for strategiar,
planar og vedtak.
Overordna,
strategiske og

Kommunikasjon

Vedtek nye og større
politiske endringar
Svarer for
styreavgjerder

Øvste leiar
Ansvarleg redaktør
Svarer for avgjerder,
frontar strategi, politikk
o.a. for stiftinga
Godkjenner større
utspel
Kontakt med sentrale
styresmakter
Kontakt med stiftarar,
partnarar, styret,
rådet, lokale, regionale
styresmakter
Ansvar for
internkommunikasjon

Redaktøransvar,
digitale tenester, trykte
publikasjonar, sosiale
medium
Ansvar for ekstern
kommunikasjon, profil
Dagleg
pressehandtering
Godkjenner/fastset
malar, publikasjonar,
formgiving av
utstillingar og digitale
tenester
Overordna strategiske
og nye
problemstillingar blir
drøfta med direktør
Redaktøransvar,
utstillingar,
arrangement m.v.
Kontakt med eksterne
partar

Seksjonsleiarar, per
15.1.21
kommunikasjonsrådgivar
og spesialrådgivar

Programråd Ulvik
Programråd Vinje
Jury Hauge-stipend

Delegert ansvar for
å gjennomføre
vedtak, planar,
rutinar og
regelverk

nye
problemstillingar
blir drøfta med
direktør
Følgje opp og
leggje grunnlag
for strategiar,
planar og vedtak.
Overordna,
strategiske og
nye
problemstillingar
blir drøfta med
nærmaste leiar
og direktør
Råd om program
Råd om program
Avgjer kven som
får Haugestipendet

Innhaldsansvar

1.2.1 Personalansvar
Direktør har personalansvar for leiarane av avdelingane, administrasjonssjef,
kommunikasjonsrådgivar og arenaleiarar. Personalansvaret er vidare delegert slik:
Administrasjonssjef har personalansvar for dei andre tilsette i Ørsta i stabsfunksjonane. For
tilsette i Vinje og Ulvik er dette delegert til arenaleiar.
Avdelingsleiar nynorsk skriftkultur har personalansvar for alle med heil eller delt stilling i
avdelinga for nynorsk skriftkultur i Ørsta.
Arenaleiar Ulvik, Ørsta, Vinje har personalansvar for arenatilsette. I Vinje og Ulvik har dei
personalansvar for alle på staden.
Tilsetjing
Direktør tilset i alle stillingar som er over 40 % stilling eller varer over 6 månader. Direktør set
ned tilsetjingsutval.
Administrasjonssjef eller leiarane for avdelingane tilset i alle andre tilfelle.

1.2.2 Økonomiansvar
Direktør har det overordna økonomiske ansvaret. Det er vidare delegert slik:
Hovudregel: Den som har ansvar attesterer og administrasjonssjef godkjenner. Det er nokre
unntak.
• Direktør godkjenner alle beløp over 200 000 kr eller alle utanfor budsjettet
• Avdelingsleiar og kommunikasjonsrådgivar godkjenner alle beløp i avdelinga opp til
200 000 kr innanfor budsjettet, attesterer over 200 000 kr
• Avvik frå budsjett må godkjennast av avdelingsleiar som drøftar med
administrasjonssjef (opp til 10 prosent avvik og direktør: større avvik).
Initiativ til nye prosjekt og prosjektmidlar
• Søknader på beløp under 200 000 kr og der eigenbidraget er budsjettert med må
vere godkjent av avdelingsleiar og direktør: alle over 200 000 kr (likt som over)
Reiserekningar
Tilsette attesterer eigne reiserekningar. Personalansvarleg godkjenner reiserekninga.
Administrasjonssjef skal godkjenne direktøren sine reiserekningar.

1.3

Felles for alle stillingsomtalar

I staden for å gjenta det same i alle stillingsomtalane står fellesopplysingar i denne delen:
Arbeidsplan: Den tilsette lagar ein halvårleg arbeidsplan for prioriterte oppgåver i lag med
personalansvarleg og avdelingsleiar for avdelingane ein har oppgåver i. Denne kan endrast
etter drøfting gjennom perioden.
Dagleg arbeid: Oppgåvene i stillingsomtalen er inga utfyllande liste, og stillinga kan også
omfatte andre oppgåver. I det daglege fordeler leiarane oppgåver etter kompetanse og
ressursar i avdelinga, og etter behovet for å nå mål og gjennomføre tiltak for stiftinga som
heilskap.
Oppfølging: Det er føresett at dei tilsette følgjer opp relevante og tildelte vedtak frå styret og
rådet, avgjersler frå direktør, fastsette langtidsplanar, rutinar og lovar og regelverk.
Bidrag til styring: Den tilsette bidreg med eigen kompetanse til politikkutvikling, styre-, rådsog forumssaker og høyringsfråsegner når direktør eller andre leiarar bed om det.
Økonomiarbeid og rapportering: Den tilsette følgjer rutinane for økonomiarbeid og bidreg i
utforming av søknader, rapportar og statistikkgrunnlag.
Arbeidsfellesskap i avdeling: Arbeidstakaren kan bli pålagd andre oppgåver fast eller i
periodar om det må til av omsyn til det samla arbeidet i avdelinga.
Prosjekt: Arbeidstakaren kan vere del av prosjektgrupper for alle arenaer, avdelingar og
funksjonar etter avtale med personalansvarleg.
Oppdrag på vegner av stiftinga: Arbeidstakar kan bli pålagd representasjon og verv på
vegner av stiftinga som ein del av arbeidet.
Bidrag på arenaen: Arbeidstakaren deltek i arbeidsfellesskapen på arenaen ein arbeider, kan
ha vakter i resepsjon og andre oppdrag i samband med arrangement, festivalar,
gruppebesøk eller anna etter pålegg frå personalansvarleg. Tilsette kan også bli pålagt å
arbeide på festivalar eller (ved andre høve) ved andre eigne eller eksterne arenaer.
Superbrukar: Superbrukarar for verktøy og programvare har ansvar for å halde seg oppdatert
om verktøyet og gi opplæring og rettleiing til andre medarbeidarar i det.

2

Direktør

2.1.1 Direktør
Direktøren er dagleg leiar for museet, øvste administrative og kulturfaglege leiar. Direktøren
har ansvar for at stiftinga er styrt etter føremålet, vedtektene, strategisk plan, og ser til at
politiske vedtak, lover, reglar og forskrifter for museumsdrift og andre relevante fagområde
blir følgde. Direktøren tek vare på interessene til institusjonen i kontakt med styresmaktene.
Direktøren forvaltar menneskelege og materielle ressursar i institusjonen.
Arbeidsstad
Aaasentunet
Fagseksjon(ar)
Møter etter eige ønske

Personalansvarleg
Styret
Prosjektgruppe(r)
Møter etter eige ønske

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Administrasjonssjef,
avdelingsleiar, arenaleiarar og
kommunikasjonsrådgivar

Avdeling
Møter etter eige ønske
Økonomiansvar
Etter lovverk og delegering

Ansvarsområde og oppgåver
Dagleg leiar: oppgåver og ansvar som følgjer av lover og avtalar, delegering og organisering
Strategi: arbeid eksternt, internt for å leggje strategiar og arbeide mot dette
Leiargruppe (kommunikasjonsrådgivar, administrasjonssjef, avdelingsleiarar): samarbeid,
organisering
Styret, rådet, Nynorsk forum: ansvar for gjennomføring, innkalling, saksførebuing,
gjennomføring av vedtak, oppfølging av val, forankring av vedtak, prosessar med
fagforeining
Politikkutvikling
Organisering: intern organisering, stillings- og budsjettstruktur, utgreiing av alternativ
Styresmakter: kontakt med sentrale styresmakter, kontakt med regionale og lokale
styresmakter ved behov
Økonomi: overordna ansvar, leier budsjett- og målprosess, revisjon
Kulturfagleg profil: godkjenner overordna føringar for all kommunikasjon, kunnskapsutvikling,
kulturformidlingsprosjekt og på arenaene, leier utstillingsarbeidet
Forskings- og utviklingsarbeid: forskar på relevante emne for utstillingsverksemda
Nettverk og samarbeid med andre aktørar: kontakt med stiftarar, partnarar, overordna ansvar
for alle medlemskap og eigarskap
HMS og personalforvaltning: overordna ansvar, leiar av krisestab, det daglege ligg til
administrasjonssjef
Internkommunikasjon: Ansvar for møtestruktur, informasjon om prosessar, sender ut
rundskriv, fastset møteplan/arbeidsplan for året
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

KUD-søknad og statistikk

Sentrale styresmakter
Revisor
Nynorsk forum
Stiftarar og partnarar
Eigarskap og medlemskap

Overordna ansvar

Kulturdepartementet
Godkjenner også alle til
styresmakter og private på
over 200 000 kroner.

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Etablerarprøve
Førarkort klasse B
HMS-kurs for leiarar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå
Blir fastsett av styret ved
utlysing

3

Stabsfunksjonar

Avdelinga forvaltar fellestenester for heile organisasjonen og på tvers av arenaer. Avdelinga
støttar opp om oppgåvene til direktør, og gjer saksførebuing på vegner av denne. Staben har
også samla ansvar for digitalformidling.

3.1

Administrasjonen

Seksjonen arbeider med økonomi, personalforvaltning, dagleg kontordrift og assistanse for
direktør.
Seksjonen har ansvar for desse måla i Strategisk plan: 7.4a, 8.1ab, 8.2b, 8.5

3.1.1 Administrasjonssjef, Ørsta
Administrasjonssjef er til dagleg ansvarleg for alle stabsfunksjonar, øvste daglege
ansvarlege for økonomi, personalforvaltning, administrasjon og ikt. Administrasjonssjef er
avløysar for direktør og gir råd, også i kulturfaglege spørsmål, for heile verksemda.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Administrasjon
Deltek i kommunikasjon etter
eige ønske

Personalansvarleg
Direktør
Prosjektgruppe(r)
Møter etter eige ønske

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Alle i Ørsta i stabsfunksjon

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Avdelingsleiar: delegerer og fordeler oppgåver, økonomi- og budsjettansvar, personalansvar
Digitalisering og effektivisering: utgreiing, vurdering, gjennomføring, rettleiing, evaluering,
ansvar for ikt-avtale
Økonomi og statistikk: system for økonomi- og målstyring, reiserekningar, rekneskapsføring,
likviditetsstyring
Personalforvaltning, arbeidsmiljø og HMS: lønsarbeid, arbeidsavtalar og lønsfastsetjing,
kontaktperson for hovudverneombod, verneområde Ørsta, leier internkontrollutvalet,
utarbeider, gjennomfører og evaluerer HMS-plan, kontakt med kriminalomsorg, NAV m.m.
Innkjøp: forhandling av alle større innkjøp og avtalar, inkl. ikt, innkjøp av datautstyr mv. Post,
arkiv og journal: Behandlar innsynsførespurnader.
Kvalitetssikring av prosjekt: held seg oppdatert om søknadsordningar og kriterium
Rutinar: ansvaret for å oppdatere, vedlikehalde, opplyse og lære opp i rutinedokument
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

VISMA, Office-pakke, Teams,
Citrix, Tidsbanken, Public 360

Leverandørar av større
tenester

Administrasjon, Økonomi
HMS, Brann og tjuveri

Godkjenner og kvalitetssikrar
alle rapportar og søknader.

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Bachelor

Administrasjon

Leiing

Kvalifikasjonskrav

3.1.2 Administrasjonssekretær, Ørsta
Administrasjonssekretær held saman med leiinga det daglege rutine-, post-, arkiv-, journalog personalforvaltningsarbeidet i godt gjenge. Administrasjonssekretæren tek seg av det
praktiske i samband med styre-, råds- og fellesarrangement for dei tilsette.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Administrasjon

Personalansvarleg
Administrasjonssjef
Prosjektgruppe(r)
Festspela
Etter avtale og behov

Stillingsstorleik
90 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Post, arkiv, journal og sentralbord: journalfører for altinn, post@nynorsk.no og fysisk post til
Aasentunet, dagleg arbeid med arkivering og journalføring, signering av protokollar osb.,
vidaresender post til dei som skal ha denne, har sentralbordvakter for Nynorsk kultursentrum
og overordna ansvar for betening av felles post- og telefonmottak
Personvern: handterer alle personopplysingar etter gjeldande regelverk
Personalforvaltning: følgjer opp i eksterne system (NAV, SPK m.m.)
For direktør: praktisk arrangering av styre-, leiar- og rådsmøte
Kontraktar: sluttfører og sender kontraktar med sjølvstendig næringsdrivande til signering
Festspela: ansvar for frivillige, sekretærvakt
Reisebestilling: for arrangement/turnear i avdeling Nynorsk skriftkultur, overordna avtalar
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Altinn
VISMA Sign
Reiseportalar

Postmottak og sentralbord

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Fagbrev

Kontorfag

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

3.1.3 Økonomisekretær, Ørsta
Økonomisekretær har ansvar for alle innkomande og utgåande fakturaer, har oversyn over
likviditetsutviklinga og bidreg i rapporteringsarbeid.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Administrasjon

Personalansvarleg
Administrasjonssjef
Prosjektgruppe(r)
Etter avtale og behov

Stillingsstorleik
60 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Økonomi: hentar fram grunnlag for budsjett- og likviditetsstyring, oppfølging av kasse og
iZettle, leverer oppgjersskjema og anna for butikken i Aasentunet
Faktura: all utgåande fakturering etter fakturagrunnlag, fordeler alle innkomande fakturaer
Personalforvaltning: følgjer opp i eksterne system (NAV, SPK m.m.) i samråd med adm.sekr.
Post, arkiv, journal og sentralbord: avlastar og har jamleg vaktar ved behov.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Tal faktura inn og ut

Etter behov

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Bachelor

Økonomi

3.2

Kommunikasjon og digitalformidling

Seksjonen har ansvar for ekstern kommunikasjon, marknadsføring, språkrøkt og
digitalformidling. Til seksjonen ligg også oppgåver knytt til butikk- og ikt-drift.

3.2.1 Kommunikasjonsrådgivar, Ørsta
Kommunikasjonsrådgivar leier arbeidet med kommunikasjon, marknadsføring og
digitalformidling i heile stiftinga. Kommunikasjonsrådgivar er redaktør for alle utstillingar,
publikasjonar, nettstader og sosiale medium.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Kommunikasjon
Deltek i administrasjon etter
eige ønske

Personalansvarleg
Direktør
Prosjektgruppe(r)
Møter etter eige ønske

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Seksjonsleiar (funksjon): møtestruktur, budsjettoppfølging og økonomistyring, fordeling av
faglege oppgåver, halde seg fagleg oppdatert på arbeidet til seksjonen
Internkommunikasjon: dagleg ansvarleg for dette i samråd med direktør og
administrasjonssjef
Profil, verdiar, merkevarer: utvikle, gjennomføre, evaluere, med vekt på utstillingane, butikk
og kafe
Pressearbeid: for direktør, seksjonen sjølv og avdeling for nynorsk skriftkultur
Nettsider og sosiale medium: overordna redaktøransvar for alle sider, til dagleg er arbeidet
med nynorsk.no og marknadsføring/kommunikasjon for nynorsk.no / Nynorsk kultursentrum
hovudoppgåva
Produktutvikling: utforming av produkt til sal
Råd om formgiving, presse og marknad til arenaene, inkludert å utarbeide malar
Involvering av målgrupper: ansvar for data, systematikk og bruk av målgruppene
For direktør: årsmelding/årsrekneskap, råd om styre- og rådssaker
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Adobe, Wordpress,
Mailchimp, Google Analytics,
sosiale medium

Leverandørar av tenester for
kommunikasjon og
digitalformidling

Presse

Bidreg med kommunikasjonsog digitalblikk i
rapportar/søknader

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Bachelor

Kommunkasjon

Kvalifikasjonskrav

3.2.2 Salsansvarleg, Ørsta
Salsansvarleg arbeider med marknadsføring, butikksystem, publiseringssystem og nettbutikk
for heile verksemda. Salsansvarleg er den daglege kontaktpersonen for arenaene i
kommunikasjonsseksjonen.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Kommunikasjon

Personalansvarleg
Administrasjonssjef
Prosjektgruppe(r)
Etter avtale og behov
Festspela

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Ikt-drift: avtalar om domene, publiseringsverktøy, bidreg med teknisk og praktisk utvikling for
alle nettstader, inkludert nettbutikk.
Nettsider og sosiale medium, festivalar og arenaer: oppdaterer Tripadvisor, Google (og
andre reisemålsmedium) for arenaene/festivalane, held seg oppdatert på
reisemålsmarknadsføring av museum/festivalar/kulturreisemål, hjelper arenaene med å
leggje ut informasjon på nettstader og i sosiale medium, inkludert annonsering
Butikkdrift og produktutvikling: innkjøp til butikkane og kafé, drift av butikksystem og
billettsystem, utviklar, tingar og testar ut varer til butikkane på målgruppene, drift av varelager
Marknadsføring: stillingsannonsar, fellesmateriale, større prosjekt for arenaene ved tid og
behov
Post, arkiv, journal og sentralbord: avlastar og har jamleg vaktar ved behov. Oppgåvene
varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og for stiftinga
som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

VISMA (butikk), Wordpress,
Tripadvisor

Etter avtale og behov

Digitale tenester
Butikk og kafé

Etter behov

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Bachelor

Administrasjon, økonomi,
kommunikasjon eller liknande

Butikk, reisemål, digitale
tenester

Kvalifikasjonskrav

3.2.4 Digitalformidlar, Vinje
Digitalformidlar produserer digitalt innhald for nettsider, sosiale medium og utstilling.
Arbeidsstad
Vinjesenteret
Fagseksjon(ar)
Kommunikasjon

Personalansvarleg
Arenaleiar, Vinje
Prosjektgruppe(r)
Litteraturdagane
Etter avtale og behov

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Nettsider og sosiale medium: utvikle og gjennomføre prosjekt som skapar lyd-, video- og
spelinnhald, utviklar manus og innhaldet aleine, i samarbeid med andre tilsette og/eller
eksterne
Innhaldsutvikling til utstilling, arenaer og turnear: innspel, innkjøp og gjennomføring
Målgruppearbeid: er i dialog med målgruppene, og utviklar tilbod for ulike målgrupper
Post, arkiv, journal og sentralbord: avlastar og har jamleg vaktar ved behov.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Sosiale medium

Leverandørar av tenester

Sosiale medium

Etter behov

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Bachelor

IT, språk eller liknande

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

Kvalifikasjonskrav

4

Nynorsk skriftkultur

Avdelinga har hovudansvar for kunnskapsutvikling og nasjonal analog kulturformidling.
Avdelinga har to seksjonar (forsking og samling og turné og utstilling). Begge er leia av
avdelingsleiar.

4.1.1 Avdelingsleiar, Ørsta
Avdelingsleiar leier arbeidet med kunnskapsutvikling og nasjonal kulturformidling i Nynorsk
kultursentrum.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Turné og utstilling (leiar)
Forsking og samling etter eige
ønske

Personalansvarleg
Direktør
Prosjektgruppe(r)
Møter etter eige ønske
Festspela

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Alle faste i Ørsta i nynorsk
skriftkultur og arenautvikling.

Avdeling
Nynorsk skriftkultur
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Avdelingsleiar: personalforvaltning, økonomiansvar, fagleg utvikling av det samla kunnskapsog kulturarbeidet i institusjonen
Eksterne søknader: søke midlar, rapportere, føre statistikk
Internasjonalt arbeid: deltek i og byggjer opp nettverk og prosjekt
Samarbeid med nasjonale aktørar: møter i og følgjer opp nettverk og prosjekt
Innspel til arenaene: koordinerer og fordeler ansvar for samarbeid med arenaene i staben
Kontakt med folkebiblioteka: følgjer opp medlemskapen i Bibliotekforbundet, held seg
oppdatert på feltet
Frivilligheit i kunnskapsutviklinga: utvikle metodar og system
Utvikling av nye røyster: utvikle, gjennomføre og evaluere desse prosjekta og vurdere nye
Den kulturelle skulesekken: oversyn over utvikling på feltet, utviklar nye produksjonar, hentar
inn eksterne midlar for dette, følgjer opp turnear ved behov, søknader, avtalar og vurdering
om turneproduksjonar i lag med dei andre tilsette i avdelinga
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

DKS-portalen

Musea i Møre og Romsdal
Nasjonalbiblioteket
Litteraturnettverket
International Network of
Language Museums
Bibliotekforbundet

Overordna for nynorsk
skriftkultur
Kommunar

Ansvar for alle prosjekt i
avdelinga og koordinerer
bidrag til faste søknader.

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Kulturfagleg

4.1.2 Bibliotekar, Ørsta
Bibliotekar arbeider med samlingsforvaltning for Nynorsk kultursentrum i tett dialog med dei
andre i samlings- og forskingsseksjonen.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Forsking og samling

Personalansvarleg
Avdelingsleiar nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)
Etter behov

Stillingsstorleik
50 av 100 %

Avdeling
Nynorsk skriftkultur

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Samlingsforvaltning: utviklar og gjennomfører prosedyrar, registrere, digitalisere (fotografere/
transkribere) og publisere museumssamlingane etter prioritering til relevante forskings- og
samlingsprosjekt for andre, registrere, digitalisere (fotografere/ transkribere) og publisere
relevante arkivsamlingar, registrere biblioteksamlingane, ha orden på bibliotek og magasin i
Aasentunet
Fag- og forskingsbibliotek: registrere, administrere fjernlån, innlån og innkjøp, gi tilgang til NB
sine digitale samlingar
Oppdatert på ABM-sektoren: halde seg oppdatert på standardar for og utvikling av
samlingsforvaltning i ABM-sektoren
Seksjonen: oppdatere nettsidene og sosiale medium for seksjonen, inkludert deling frå
samlingane i sosiale medium.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Verktøy for
samlingsforvaltning

Etter avtale og behov

Samarbeider med
spesialrådgivar og direktør om
samlingsstatistikk

Etter behov

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Bachelor

Bibliotekar

Kvalifikasjonskrav

4.1.3 Barne- og ungdomsformidlar, Vinje
Barne- og ungdomsansvarleg utviklar eigne formidlingstilbod til publisering på nett,
gjennomføring av andre på arenaene og utviklar, administrerer og evaluerer det samla
fysiske og digitale tilbodet til barn og ungdom i stiftinga. Barne- og ungdomsansvarleg
gjennomfører det nasjonale formidlingstilbodet, og planlegg, utviklar, administrerer og
evaluerer Den kulturelle skulesekken
Arbeidsstad
Vinjesenteret
Fagseksjon(ar)
Turne og utstilling

Personalansvarleg
Arenaleiar Vinjesenteret
Prosjektgruppe(r)
Etter behov

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for

Avdeling
Nynorsk skriftkultur
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Barne- og ungdomskultur: fagansvar for å styrkje formidlinga til barn og ungdom nasjonalt,
digitalt og ved arenaene, utviklar målgruppekunnskap, fokusgruppebruk og opplegg for
samskaping og medverknad, testar ut eigne opplegg
Den kulturelle skulesekken: utviklar og produserer nye produksjonar, administrerer turnear
og innsal, evaluerer og justerer eksisterande tilbod, sørgjer for tilgjengeleg digitalt
tilleggsmateriale.
Lurivar og anna digital formidling: lage tekstar for målgruppene, ansvar for å utvikle Lurivar
som felles barne- og ungdomsfigur for digitalt og fysisk innhald nasjonalt og på arenaene,
dette inkluderer innhaldsutvikling og bestilling av innhald for arrangement, turnear, utstillingar
og digitale tenester
Andre turnear, utstillingar og program: bidreg med råd om og utvikling av barne- og
ungdomsinnhald til nasjonale turnear utanfor DKS, lokale og regionale program,
samarbeidsprosjekt, vandreutstillingar og basisutstilling, kan gjere nokre turnear på sør- og
austlandet sjølve
Seksjon for turnear og utstillingar: kan avlaste avdelingsleiar med å ta ansvar for å kalle inn
til, leie møta og referere frå seksjonen
Seksjonen: oppdaterer nettsidene og sosiale medium for seksjonen
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar
Denkulturelleskolesekken.no

Kontaktperson for eksterne
Utøvarar DKS
Fylkeskommunar
Kommunar

Statistikkansvar
Den kulturelle skulesekken

Rapport- og søknadsansvar
Den kulturelle skulesekken

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Bachelor

Kulturfag, barnehagelærar
eller liknande

Utvikle tekstar og
formidlingsopplegg for barn og
ungdom

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

Kvalifikasjonskrav

4.1.4 Konservator, Ulvik
Konservator arbeider med forsking på skjønnlitteratur og med innhaldsutvikling for ulike
formidlingstilbod i regi av Nynorsk kultursentrum. Konservator er samlingsforvaltar i Ulvik.
Arbeidsstad
Haugesenteret
Fagseksjon(ar)
Forsking og samling

Personalansvarleg
Arenaleiar Ulvik
Prosjektgruppe(r)
Etter behov
Poesifestivalen

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Nynorsk skriftkultur
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Dokumentasjon: Olav H. Hauge-bibliografien
Forsking: skjønnlitteratur, med vekt på lyrikk, følgjer opp Jon Fosse-forskingssamarbeidet
Samlingsforvaltning: forvaltning og formidling av samlingane i Ulvik
Store norske leksikon: forfattar og fagansvarleg for relevante artiklar ved høve
Fagformidling: utviklar og gjennomfører innhald for festivalar, arrangement, turnear,
omvisingar, digitale tenester og utstillingar
Forskingssamarbeid: koordinerer nettverk for poetisk tenking, arrangerer forskingsseminar,
tek initiativ til fellespublikasjonar
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Forsking
Samlingar Ulvik

Etter behov

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Konservator NMF

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Master/doktorgrad

Skjønnlitteratur

Forsking, samling, formidling

4.1.5 Førstekonservator, Ørsta [for tida: Ulvik]
Førstekonservator arbeider med forsking på journalistikk og med innhaldsutvikling for ulike
formidlingstilbod i regi av Nynorsk kultursentrum. Førstekonservator koordinerer
forskingsarbeidet i Nynorsk kultursentrum.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Forsking og samling

Personalansvarleg
Avdelingsleiar nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)
Etter behov
Litteraturdagane

Stillingsstorleik
100 %

Avdeling
Nynorsk skriftkultur

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Dokumentasjon: nynorsk journalistikk og for relevante formidlingsprosjekt, kan samarbeide
med spesialrådgivar om å oppdatere og formidle dokumentasjon av nynorsk skriftkultur
Samlingsforvaltning: bidreg med registrering og digital formidling ved behov
Forsking: journalistikk, nynorsk skriftkultur m.v.
Store norske leksikon: forfattar og fagansvarleg for relevante artiklar ved høve, , kan
samarbeide med spesialrådgivar om overføring av innhald, redigering, oppdatering osb.
Fagformidling: utviklar og gjennomfører innhald for festivalar, arrangement, turnear, digitale
tenester, omvisingar og utstillingar, deriblant faste oppgåver ved skulebesøk i Aasentunet
Forskingssamarbeid: koordinerer samarbeidet med forskargruppe for skriftkultur, arrangerer
forskingsseminar, tek initiativ til fellespublikasjonar
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Forskargruppe skriftkultur

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Master/doktorgrad

Journalistikk

Forsking, samling, formidling

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Konservator NMF

4.1.6 Konservator, Ørsta
Konservator gjennomfører innsamling av munnlege minne for nynorsk skriftkultur, og
formidlar og forskar på denne kunnskapen. Konservator koordinerer jubileum og historiske
markeringar av nynorsk skriftkultur, utviklar nynorskinnhald til nasjonale litteratur- og
historietiltak og -markeringar.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Samling og forsking
Turne og utstilling

Personalansvarleg
Avdelingsleiar nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)
Etter behov

Stillingsstorleik
100 %

Avdeling
Nynorsk skriftkultur

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Dokumentasjon: planlegg, gjennomfører og formidlar minneintervju om nynorsk skriftkultur,
bidreg i arbeidet med anna dokumentasjon av nynorsk skriftkultur
Samlingsforvaltning: bidreg i arbeidet med registrering og digitalisering av foto-, arkiv- og
gjenstandssamlingar i stiftinga
Jubileum og markeringar: held oversikt over både nynorske og nasjonale jubileum og
historiske markeringar, utviklar innhald for og ansvar for gjennomføring av NK sine
arrangement, turnear, utstillingar og anna i samband med desse i samarbeid med andre.
Turnear og utstilling: samarbeider med andre i seksjon for turne og utstillingar om
innhaldsutvikling, programmering, gjennomføring og evaluering
Store norske leksikon: fagansvarleg og forfattar ved høve
Fagformidling: utviklar og gjennomfører innhald for festivalar, arrangement, turnear, digitale
tenester, omvisingar og utstillingar
Forskingsprosjekt ved kompetanse og behov.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Dokumentasjon

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Master

Bibliotek, kulturhistorie,
samling, nordisk, nynorsk
skriftkultur

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

4.1.7 Spesialrådgivar, Ørsta
Spesialrådgivar arbeider med dokumentasjon av nynorsk kulturhistorie, er nestleiar i avdeling
for nynorsk skriftkultur ved å vere seksjonsleiar for samling og forsking.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Samling og forsking (leiar)
Digitalformidling ved behov

Personalansvarleg
Avdelingsleiar nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)

Stillingsstorleik
100 %

Avdeling
Stab

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Nestleiar, avdeling skriftkultur/ seksjonsleiar forsking og samling: kallar inn til møte i
seksjonen for forsking og samling, ansvar for rutinedokument forsking, samling og
dokumentasjon og sikring og bevaring. Nestleiar kan leie møte og delta på vegner av
organisasjonen i eksterne forum for avdelingsleiar. Nestleiar kan medverke med andre
oppgåver ved behov.
Store norske leksikon: oppdaterer innhald om nynorsk kulturhistorie, bidreg på vegner av NK
til arbeidet med SNL, gir innspel til rekruttering av forfattarar og nye artiklar, sørgjer for
tilgjengelege data og statistikk, er forfattar og fagansvarleg ved høve, kontaktperson og
andre oppgåver kan avtalast nærmare etter 31.12.2021
Forskingsadministrasjon: avtalar med NSD, koordinere eventuelle eigne
utgivingar/publikasjonar, eksterne søknader om forskingsprosjekt, opphavsrett osb.
Lisensar og rettar: forvaltar opphavsrett for tekst, foto, gjenstandar og anna innhald frå
organisasjonen, har dagleg ansvar for å gjere mest mogleg innhald tilgjengeleg for bruk av
fleire
Dokumentasjon: samlar inn, oppdaterer og formidlar relevant dokumentasjon om nynorsk
skriftkultur i samarbeid med andre tilsette i seksjonen
Fagformidling: utviklar og gjennomfører innhald for festivalar, arrangement, turnear, digitale
tenester, omvisingar og utstillingar, leverer innhald til digital formidling av Store norske
leksikon og Nynorsk kultursentrum
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Store norske leksikon

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

SNL
Samlingsstatistikk i lag med
bibliotekar

Etter behov

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Bachelor/master

Nynorsk kulturhistorie m.m.

4.1.8 Konservator, Ørsta
Konservator arbeider med dokumentasjon av nynorsk kulturhistorie,
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Samling og forsking (leiar)
Digitalformidling ved behov

Personalansvarleg
Avdelingsleiar nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)

Stillingsstorleik
100 %

Avdeling
Stab

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Store norske leksikon: dagleg arbeid med språkrøkt, omsetjing og overføring av nynorsk
innhald på snl.no, dagleg oppfølging av samarbeidet med Store norske leksikon,
marknadsføring av nynorskinnhaldet i SNL i våre sosiale medium, bruk av SNL-tekstar i vår
utstillingsverksemd + fagansvarleg og forfattar ved høve
Samlingsforvaltning: bidreg i arbeidet med registrering og digitalisering av foto-, arkiv- og
gjenstandssamlingar i stiftinga, held orden i og registrerer arkiva, har det daglege arbeidet
med nasjonal koordineringsfunksjon for arkiv
Fagformidling: utviklar og gjennomfører innhald for festivalar, arrangement, turnear, digitale
tenester, omvisingar og utstillingar
Forskingsprosjekt ved kompetanse og behov.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Store norske leksikon

Rapport- og søknadsansvar
Arkiv

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Master/ ph.d.

Nynorsk kulturhistorie m.m.

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

4.2

Del av stillinga i avdeling for nynorsk skriftkultur

4.2.1 Utstillingsansvarleg, Vinje
Utstillingsansvarleg utviklar vandreutstillingar for turné for Nynorsk kultursentrum, og bidreg
med innspel til all utstillingsutvikling.
Arbeidsstad
Vinjesenteret
Fagseksjon(ar)
Turnear og utstilling

Personalansvarleg
Arenaleiar Vinjesenteret
Prosjektgruppe(r)
Møter etter eige ønske

Stillingsstorleik
50 % (av 100 %)
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Nynorsk skriftkultur
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Vandreutstillingar: leier arbeidet med idé, utvikling, utforming, gjennomføring og innsal,
administrasjon og logistikk av nye vandreutstillingar.
Basisutstillingar: bidreg i utvikling og revidering av innhaldet i alle basisutstillingar, inne og ute.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Etter behov

Etter behov

Etter behov

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå
Bachelor

4.2.2 Formidlar, Ulvik
Formidlar har ansvar for turnear til folkebibliotek og andre arenaer utanfor skulane.
Arbeidsstad
Haugesenteret
Fagseksjon(ar)
Turnear og utstilling

Personalansvarleg
Arenaleiar Haugesenteret
Prosjektgruppe(r)
Etter behov

Stillingsstorleik
50 % (av 100 %)
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Nynorsk skriftkultur
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Nasjonale turnear (utanom DKS): programmering, innhaldsutvikling, planlegging,
gjennomføring, marknadsføring og evaluering, i samarbeid med andre tilsette.
Kontakt med turnearenaer og samarbeidspartar: har ansvar for tett kontakt med
folkebiblioteka og andre samarbeidspartar om turnear.
Andre utstillingar og turnear: bidreg med innspel og utvikling av innhald og administrasjon
ved kapasitet og behov.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Utøvarar
Folkebibliotek
Samarbeidspartar

Turnear

Turnear

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Master

Kulturfag

Kulturformidling

Kvalifikasjonskrav

4.3

Prosjektstillingar og engasjement

4.3.1 Forskar 2, Ørsta
Forskar 2 forskar på nynorsk skriftkultur og rettleier og motiverer andre tilsette til forsking.
Arbeidsstad
Aasentunet

Stillingsstorleik
20 %

Avdeling
Nynorsk skriftkultur

Fagseksjon(ar)
Etter behov

Personalansvarleg
Avdelingsleiar Nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)
Etter behov

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå
Doktorgrad eller tilsvarande

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

5

Aasentunet og Festspela

Avdelinga har hovudansvar for daglege museums-, festival-, miljø-, bygnings- og regionale/
okale oppgåver.

5.1.1 Arenaleiar, Ørsta
Arenaleiar er kultur- og driftsfagleg leiar for arenautvikling i Aasentunet og Festspela.
Hovudoppgåvene er å utvikle, planleggje, budsjettere, gjennomføre og evaluere
publikumstilbodet til ulike målgrupper ved arenaen og festivalen. Formidling i Nordfjord og på
Sunnmøre er også ein del av stillinga.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Aasentunet

Personalansvarleg
Direktør
Prosjektgruppe(r)
Festspela
Etter behov

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Deltidstilsette i Ørsta
Driftsansvarleg
Vertskapsansvarleg

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Festival og lokale arrangement: planlegge, gjennomføre, evaluere og delegere arbeid til og
samarbeide med andre om program, logistikk og marknadsføring
Kontakt med lokale og regionale styresmakter og samarbeidspartar: dagleg kontakt med
lokale aktørar på Sunnmøre og i Nordfjord. Overordna ansvar for denne kontakten er direktør
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift av museumstilbodet: fagleg ansvar for
utvikling av tilbodet, inkludert basisutstilling, bidreg til gjennomføring ved behov
Klima og miljø: overordna ansvar for at arenaen blir drive så klima- og miljøvenleg som
mogleg
Frivilligheit: legg til rette for frivillig deltaking for gjennomføring av tilbodet ved arenaen
Arrangementsprofil: arenaleiar bidreg med innspel til den samla arrangementsprofilen til
stiftinga, og har ansvar for digital formidling frå arena
Resepsjon: avlastar og tek oppgjer/ rapportering ved behov
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Ørsta og Volda kommunar
Lokale og regionale
samarbeidspartar
Lokalt og regionalt reiseliv

Aasentunet og Festspela

Aasentunet og Festspela

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Bachelor

Kulturformidling

Kulturformidling

Kvalifikasjonskrav

5.1.2 Driftsansvarleg, Ørsta
Driftsansvarleg fører tilsyn med og held ved like bygningar, anlegg, kulturlandskap og teknisk
utstyr i Aasentunet. Driftsansvarleg legg praktisk til rette ved eigne og eksterne tilstellingar i
Aasentunet.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Aasentunet

Personalansvarleg
Arenaleiar Aasentunet
Prosjektgruppe(r)
Etter behov

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Drift og forvaltning av bygningar, køyretøy og eigedom: planlegg, gjennomfører, bestiller og
evaluerer drift og vedlikehald av alle bygningar, anlegg og eigedom i Aasentunet, brannvern
er ein del av dette arbeidet
Ikt-drift: oppfølging av sikkerheit og oppdateringar
Lokale innkjøp: ansvar for lokale innkjøp i Ørsta og Volda, ansvar for varemottak utanfor
opningstid
Basisutstilling: bidreg til idear, gjennomføring og evaluering, opne og stenge utstillinga ved
behov, resepsjonsvakter ved behov
Festival og lokale arrangement: bidreg med lyd, lys, logistikk og teknisk tilrettelegging
Utleige: teknisk tilrettelegging av utleige
Utebibliotek: vedlikehald, istandsetting, utkøyring
For avdeling nynorsk skriftkultur: bygge- og monteringsprosjekt, utarbeide rekvisittar,
utstillingsdelar
Resepsjon: avlastar og tek oppgjer/ rapportering ved behov
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Reinhald
Andre driftsavtalar

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Fagbrev

Drift

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

5.1.3 Formidlar, Ørsta
Formidlar utviklar, gjennomfører og evaluerer lokale formidlingstilbod til skular, barnehagar,
turistgrupper og andre. Formidlar samarbeider med arenaleiar i utvikling, planlegging og
gjennomføring av arrangement og festival.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Aasentunet

Personalansvarleg
Arenaleiar Aasentunet
Prosjektgruppe(r)
Festspela
Etter behov

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift av museumstilbodet: utvikle, drive,
marknadsføre, gjennomføre og evaluere dette tilbodet, dette inkluderer tilbodet med
omvisingar og samarbeider med arenaleiar om vaktlister
Lokal DKS: søknad til kommunane og implementering av lokal DKS på arena
Festivalar og kulturprogram: assisterer arenaleiar og bibliotekar i program, planlegging og
gjennomføring av festival og kulturprogram, inkludert reisebestilling, avlastar arenaleiar og
bibliotekar med marknadsføring, har arrangementsansvar, dagleg ansvar for barn som
målgruppe i Aasentunet
Arenautvikling: arbeider særleg med at det heilskaplege tilbodet til barnefamiliar og
skuleelevar blir utvikla vidare
Utleige: koordinerer førespurnader om utleige i lag med vertar, driftsansvarleg og arenaleiar,
som koordinerer personalressursar til utleige.
Resepsjon: avlastar og tek oppgjer/ rapportering ved behov
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Aasentunet

Etter behov

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Master

Kulturformidling, eventuelt
pedagogisk utdanning

5.2

Del av stillinga i Aasentunet

5.2.1 Bibliotekar
Bibliotekar bidreg til den lokale kulturformidlinga i Aasentunet med planar, logistikk og
kulturfagleg tilbod
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Aasentunet

Personalansvarleg
Avdelingsleiar Nynorsk
skriftkultur
Prosjektgruppe(r)
Festspela
Etter behov

Stillingsstorleik
50 % av 100 %

Avdeling
Arenautvikling

Personalansvar for
Ingen

Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Publikumstilbod: fagleg ansvarleg for vaksne som målgruppe, administrere og gjennomføre
utsendingar nettbutikk, salsutstillingar og presentasjonar av produkt i butikken i Aasentunet,
lage konsept for kafé
Presse, nettsider og sosiale medium: Informere, kommunisere oppdatere informasjon om
arrangement, tilbod og hendingar i Aasentunet for ulike målgrupper, svare på spørsmål i
sosiale medium for Aasentunet
Utstillingane: dagleg vedlikehald og orden, sikring av gjenstandar/ samlingar
Kulturtilbod og møteplass: programmerer temautstillingar inne og ute i Aasentunet, bidreg
med innhald og utformar kontraktar/ avtalar for kulturprogrammet i tunet og bidreg med det
same til festival, utviklar og koordinerer arbeid med frivillige som hjelper til med til dømes
samlingar, dugnader mv., sørgjer for at arbeidet til Avdeling for nynorsk skriftkultur blir synleg
gjennom aktivitetar i tunet
Resepsjon: avlastar og tek oppgjer/ rapportering ved behov
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Sosiale medium og nettstader

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Bachelor

Bibliotekar eller liknande

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

5.3

Prosjektstillingar og engasjement

5.3.1 Vert, Ørsta
Verten møter gjester, kundar og publikum, marknadsfører og sel ulike produkt og følgjer
relevante rutinar for drift, vedlikehald, oppgjer, sikkerheit, servering og skjenking. Verten kan
også assistere for andre tilsette ved behov.
Arbeidsstad
Aasentunet
Fagseksjon(ar)
Ingen

Personalansvarleg
Arenaleiar Aasentunet
Prosjektgruppe(r)
Nei

Stillingsstorleik
Timar
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Vertskap
Sikkerheit: følgjer sikkerheitsrutinar og har ansvar for sikkerheit for bygningar og anlegg når
verten er på arbeid
Kulturfagleg arbeid: bidreg ved behov og førespurnad, omvisingar, arrangementsansvar
Kafédrift
Oppgjer og rapportering
Andre oppgåver:
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Nei

Nei

Dagleg føring

Nei

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå
Nei

6

Haugesenteret og Poesifestivalen

Avdelinga driv arenaen i Ulvik og Poesifestivalen.

6.1.1 Arenaleiar
Arenaleiar er fagleg leiar for arenautvikling ved Haugesenteret og Poesifestivalen.
Hovudoppgåvene er å utvikle, planleggje, budsjettere, gjennomføre og evaluere
publikumstilbodet til ulike målgrupper ved arenaen og festivalen. Formidling i Vestland er
også ein del av stillinga. Til stillinga ligg personalansvar for alle tilsette i Ulvik.
Arbeidsstad
Haugesenteret
Fagseksjon(ar)
Haugesenteret

Personalansvarleg
Direktør
Prosjektgruppe(r)
Møter etter eige ønske
Poesifestivalen

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Alle i Ulvik

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Kontaktperson for verneombod Vinje/Ulvik.
Arena- og reisemålsutvikling: overordna og strategisk arbeid, nasjonale nettverk, kontakt
med andre arenaer, museum, festivalar og arrangørar
Festival og lokale arrangement: planlegge, gjennomføre, evaluere og delegere arbeid til og
samarbeide med andre med program, logistikk og marknadsføring
Kontakt med lokale og regionale styresmakter og samarbeidspartar: dagleg kontakt med
lokale og regionale aktørar, overordna er direktør
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift av museumstilbodet: fagleg ansvar for
utvikling av tilbodet, inkludert basisutstilling, bidreg til gjennomføring, inkludert omvising og
resepsjon, ved behov
Klima og miljø: overordna ansvar for at arenaen blir drive så klima- og miljøvenleg som
mogleg
Frivilligheit: legg til rette for og gjennomfører frivillig deltaking for gjennomføring av tilbodet
ved arenaen og festivalen
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Reisemål nasjonalt
Vestland
Ulvik

Haugesenteret

Haugesenteret
Reisemål
Frivilligheit

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Kultur

6.1.2 Vertskaps- og programansvarleg, Ulvik
Vertskaps- og programansvarleg arbeider til dagleg med vertskap og sal ved arenaen.
Vertskaps- og programansvarleg samarbeider med arenaleiar i utvikling, planlegging og
gjennomføring av formidling til ulike grupper, arrangement og festival.
Arbeidsstad
Haugesenteret
Fagseksjon(ar)
Haugesenteret

Personalansvarleg
Arenaleiar Haugesenteret
Prosjektgruppe(r)
Poesifestivalen
Etter behov

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Dagleg drift av resepsjon, butikk, utleige og mattilbod: opne og stenge utstillinga, halde
basisutstillinga, resepsjon og butikk i orden, bestille matvarer, selje inn, planleggje og
gjennomføre utleigearrangement, selje varer, billettar og informere om tilboda våre,
koordinerer førespurnader frå grupper, skular, barnehagar, marknadsføring, drift av lokale
sosiale medium og nettstad, reisebestilling for arena/festival
Festival og lokale arrangement: produserer og programmerer dette i tett samarbeid med
avdelingsleiar
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Etter behov
Turistgrupper
Lokalt og regionalt reiseliv

Dagleg statistikk

Etter behov

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Bachelor

Reiseliv, kulturformidling osb.

Kvalifikasjonskrav

6.1.3 Formidlar, Ulvik
Formidlar utviklar, gjennomfører og evaluerer lokale formidlingstilbod til skular, barnehagar,
turistgrupper og andre.
Arbeidsstad
Haugesenteret
Fagseksjon(ar)
Haugesenteret

Personalansvarleg
Arenaleiar Haugesenteret
Prosjektgruppe(r)
Poesifestivalen
Etter behov

Stillingsstorleik
50 % av 100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift av museumstilbodet: utvikle, drive,
gjennomføre og evaluere
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Skular og barnehagar

Etter behov

Etter behov

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Master

Lærarutdanning, kulturfag

Kvalifikasjonskrav

6.2

Prosjektstillingar og engasjement

6.2.1 Vert, Ulvik
Verten møter gjester, kundar og publikum, marknadsfører og sel ulike produkt og følgjer
relevante rutinar for drift, vedlikehald, oppgjer, sikkerheit, servering og skjenking. Verten kan
også assistere for andre tilsette ved behov.
Arbeidsstad
Haugesenteret
Fagseksjon(ar)
Ingen

Personalansvarleg
Arenaleiar
Prosjektgruppe(r)
Ingen

Stillingsstorleik
Timar
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Haugesenteret
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Vertskap
Sikkerheit: følgjer sikkerheitsrutinar og har ansvar for sikkerheit for bygningar og anlegg når
verten er på arbeid
Kulturfagleg arbeid: bidreg ved behov og førespurnad
Kafédrift
Oppgjer og rapportering
Andre oppgåver:
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Ingen

Etter behov

Dagleg føring

Ingen

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

7

Vinjesenteret, Vinjestoga, Midtbø og Litteraturdagane

Avdelinga har ansvar for desse måla i Strategisk plan: 7.1, 7.4, 7.5, 9.4

7.1.1 Arenaleiar, Vinje
Arenaleiar er prosjektleiar for etablering av Vinjesenteret ut 2022, og fast arenaleiar.
Arenaleiar er fagleg leiar for arenautvikling ved Vinjesenteret og Litteraturdagane.
Hovudoppgåvene er å utvikle, planleggje, budsjettere, gjennomføre og evaluere
publikumstilbodet til ulike målgrupper ved arenaen og festivalen. Formidling i Vestfold og
Telemark og Setesdalen er også ein del av stillinga. Til stillinga ligg personalansvar for alle
tilsette i Vinje.
Arbeidsstad
Vinjesenteret
Fagseksjon(ar)
Vinjesenteret

Personalansvarleg
Direktør
Prosjektgruppe(r)
Etter behov
Digitalformidling
Litteraturdagane

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Alle i Vinje

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Festival og lokale arrangement: planlegge, gjennomføre, evaluere og delegere arbeid til og
samarbeide med andre med program, logistikk og marknadsføring
Kontakt med lokale og regionale styresmakter og samarbeidspartar: dagleg kontakt med
lokale og regionale aktørar, overordna er direktør
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift av museumstilbodet: fagleg ansvar for
utvikling av tilbodet, inkludert basisutstilling, bidreg til gjennomføring, inkludert omvising og
resepsjon, ved behov
Klima og miljø: overordna ansvar for at arenaen blir drive så klima- og miljøvenleg som
mogleg
Frivilligheit: legg til rette for og gjennomfører frivillig deltaking for gjennomføring av tilbodet
ved arenaen og festivalen
Midtbø og Vinjestoga: forvaltning og oppfølging av avtalar og drift
Digitalformidling: bidra til strategiar og tenester for digitalformidling
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Vestfold og Telemark
Vinje

Vinje

Vinje
Etter behov

Fagfelt

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Kultur

7.1.2 Vertskaps- og programansvarleg, Vinje
Vertskaps- og programansvarleg arbeider til dagleg med vertskap og sal ved arenaen.
Vertskaps- og programansvarleg samarbeider med arenaleiar i utvikling, planlegging og
gjennomføring av formidling til ulike grupper, arrangement og festival.
Arbeidsstad
Vinjesenteret
Fagseksjon(ar)
Vinjesenteret

Personalansvarleg
Arenaleiar Vinjesenteret
Prosjektgruppe(r)
Etter behov
Litteraturdagane

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Dagleg drift av resepsjon, butikk, utleige og mattilbod: opne og stenge utstillinga, halde
basisutstillinga, resepsjon og butikk i orden, bestille matvarer, selje inn, planleggje og
gjennomføre utleigearrangement, selje varer, billettar og informere om tilboda våre,
koordinerer førespurnader frå grupper, skular, barnehagar, marknadsføring, drift av lokale
sosiale medium og nettstad, omvisingar ved behov, reisebestilling for arena/festival
Festival og lokale arrangement: produserer dette i tett samarbeid med arenaleiar
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Lokalt reiseliv

Dagleg føring

Etter behov

Utdanningsnivå

Fagfelt

Erfaring

Bachelor

Reiseliv, kulturformidling osb.

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

Kvalifikasjonskrav

7.1.3 Utstillingsansvarleg, Vinje
Utstillingsansvarleg utviklar, gjennomfører og evaluerer lokale formidlingstilbod til skular,
barnehagar, turistgrupper og andre.
Arbeidsstad
Vinjesenteret
Fagseksjon(ar)
Vinjesenteret

Personalansvarleg
Arenaleiar Vinjesenteret
Prosjektgruppe(r)
Etter behov
Litteraturdagane

Stillingsstorleik
50 % av 100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Stab
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Tilbod til grupper, skule, barnehage og dagleg drift av museumstilbodet: utvikle, drive,
gjennomføre og evaluere.
Oppgåvene varierer etter behovet samla i avdelinga, for arenaen der stillinga er lokalisert og
for stiftinga som heilskap.
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Skular og barnehagar

Rapport- og søknadsansvar
Etter behov

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

Master

Lærarutdanning eller kulturfag

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B

7.2

Prosjektstillingar og engasjement

7.2.1 Vert, Vinje
Verten møter gjester, kundar og publikum, marknadsfører og sel ulike produkt og følgjer
relevante rutinar for drift, vedlikehald, oppgjer, sikkerheit, servering og skjenking. Verten kan
også assistere for andre tilsette ved behov.
Arbeidsstad
Vinjesenteret, Vinjestoga
Fagseksjon(ar)
Ingen

Personalansvarleg
Arenaleiar
Prosjektgruppe(r)
Ingen

Stillingsstorleik
100 %
Personalansvar for
Ingen

Avdeling
Arenautvikling
Økonomiansvar
Etter kapittel 1.2.2

Ansvarsområde og oppgåver
Vertskap
Sikkerheit: følgjer sikkerheitsrutinar og har ansvar for sikkerheit for bygningar og anlegg når
verten er på arbeid
Kulturfagleg arbeid: bidreg ved behov og førespurnad, omvisingar ved Vinjesenteret, Midtbø
og Vinjestoga
Oppgjer og rapportering
Andre oppgåver:
Superbrukar

Kontaktperson for eksterne

Statistikkansvar

Rapport- og søknadsansvar

Dagleg føring

Etter behov

Erfaring

Andre sertifikat og
kvalifikasjonar
Førarkort klasse B eller M146
(må kunne flytte seg frå Vinjar
til Midtbø)

Kvalifikasjonskrav
Utdanningsnivå

Fagfelt

