Carl Eldhs Ateljémuseum var skulptören Carl Eldhs (1873–1954) hem och ateljé
i mer än trettio år. Eldhs ateljé uppfördes 1919 efter ritningar av arkitekten
Ragnar Östberg och är belägen i Bellevueparken i Stockholm. Museet öppnade
1963 och visas främst under sommarhalvåret (april- oktober), men har även öppet
vid beställda gruppbesök och evenemang året om. I en välbevarad ateljéatmosfär
från tidigt 1900-tal visas över 500 arbeten av Eldh i olika material och tekniker
liksom verk av hans kända konstnärsvänner. Museet arrangerar även tillfälliga
utställningar med samtida skulptur, i sommar med verk av Bella Rune.
I programutbudet ingår bl.a. visningar, konstnärssamtal, skolprogram, familje- och
trädgårdsdagar med skapande verkstad samt skulpturvandringar i Stockholm för
både vuxna och barn.

MUSEIPEDAGOGER
Carl Eldhs Ateljémuseum söker museipedagoger för tjänstgöring på deltid i 4–8 veckor
under perioden maj–september 2020 (bl.a. 4 veckor i maj, 4 veckor i september, enstaka
veckor och helger i juli-augusti) och på söndagar i oktober samt i övrigt efter kallelse vid
beställda visningar, skulpturvandringar och program (maj-december).
Arbetsuppgifter: Att visa museet, dess samlingar och tillfälliga utställning för besökare,
på svenska och engelska, liksom att hålla i skulpturvandringar och skapande verkstad på
familjedagar och vid beställda skolprogram. Arbetsuppgifterna omfattar även vaktning
under visningsfri tid, försäljning av entrébiljetter och produkter i museets lilla entrébutik
liksom skötsel av en enkel kaffeservering med sittplatser i ateljéträdgården. Museets
pedagoger besvarar likaså förfrågningar via telefon och mejl under öppettid.
Arbetstider: maj och september: torsdag–söndag kl. 11.45–16.15, juni–augusti: tisdag–
söndag kl. 11.45–16.15, oktober: söndagar kl. 11.45–16.15. Övrig tid efter kallelse vid
beställda visningar, skulpturvandringar och program. Utbildningsdag arrangeras i april/maj.
Önskvärda kvalifikationer: Minst 60 hp i konstvetenskap och goda kunskaper i svenska
och engelska är ett krav. Erfarenhet av att hålla visningar / annat pedagogiskt arbete är
meriterande liksom tidigare arbete i kulturhistorisk miljö, andra språkkunskaper, inriktning
mot skulptur/objekt och/eller svenskt konstliv under tidigt 1900-tal. Arbetet förutsätter stor
ansvarskänlsa, service- och säkerhetstänkande, god samarbetsförmåga och flexibilitet.
För mer information ring eller mejla gärna museets intendent, Elle-Kari Gustafsson,
tel. 08–612 65 60, ellekari.g@eldhsatelje.se.
Ansökan med meritförteckning och önskemål om tjänstgöringstid (se ovan) skall vara
museet tillhanda senast den 2 mars 2020. Ansökan skickas till info@eldhsatelje.se eller
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé, Box 45132, 104 30 Stockholm.
Välkommen med Din ansökan!
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