Projektledare/forskarassistent sökes till NCK – The Nordic
Centre of Heritage Learning and Creativity AB
The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB (NCK) är ett forsknings- och
utvecklingscentrum inom kulturarvssektorn, lokaliserat till Östersund. NCK arbetar med
omvärldsbevakning inom arkiv-, musei-, konst- och kulturmiljöområdena, initierar och driver
forsknings- och utvecklingsprojekt, uppmuntrar och genomför utbildningsinsatser samt sprider
information och kunskap. Vårt fokus är på hur kulturarvet kan användas på olika sätt för att
stimulera lärande, skapa social sammanhållning och regional utveckling. Detta arbetar vi med i
såväl praktiska projekt som genom forskning och på en politisk nivå. NCK har funnits sedan
2005 och är numera ett bolag med ägare från olika länder i Norden och Baltikum.
Vi söker nu en projektledare/forskarassistent
Arbetet kommer att bestå av att delta i arbetet med pågående nordiska och europeiska projekt
samt att skapa och söka finansiering för nya projekt. Arbetet innebär många kontakter med
forskare, kulturarvsinstitutioner, myndigheter och politiker. En annan viktig del är anordnandet
av seminarier, kurser och konferenser samt bevakning av vad som händer inom kulturarvsektorn,
livslångt lärande och andra relevanta angränsande områden inom Norden och Europa. I
arbetsuppgifterna ingår också informationsspridning kring detta, samt om NCK:s egen
verksamhet, genom hemsida och sociala medier.
Du ska ha forskarutbildning (PhD) inom ett för kulturarvsområdet relevant ämne eller pedagogik.
Du bör ha god kunskap om att arbeta i projekt och kännedom om EU-projekt eller
projektledarerfarenhet är önskvärt. Det är nödvändigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på
engelska och på något av de skandinaviska språken och är bra på att skapa kontakter. Det är även
nödvändigt och viktigt att du är initiativrik, flexibel och kan arbeta självständigt liksom att du har
förmåga att organisera och administrera. Många av våra projekt är nodiska eller europeiska vilket
innebär att det ingår en del resor i arbetet. Kunskap om och erfarenhet av arbete med layout,
hemsidor och sociala medier är också meriterande. Då vi är en liten organisation är det också
mycket viktigt att du passar bra in i gruppen.
Tjänsten är tillsvidare, heltid med 6 månaders provanställning.
För ytterligare upplysningar kontakta Ulrica Löfstedt, +46 70 522 84 41 eller
ulrica.lofstedt@nckultur.org
Din ansökan inklusive CV skickar du till NCK, Box 709, 831 28 Östersund eller till
info@nckultur.org. Ansökan ska vara inne senast 20 juni 2019. Urval kommer dock att
ske löpande under ansökningstiden.

