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Skånelaholms slott / Kungl. Vitterhetsakademien söker guide till 
besökssäsongen 2023  

Skånelaholms slott i Sigtuna kommun ligger vackert beläget vid Fysingens strand, 
några kilometer från Rosersberg och Arlanda flygplats. Slottet med flyglar byggdes 
på 1600 - 1700-talen och omges av en historisk park. Slottet rymmer möbler, konst 
och ett stort antal allmogeföremål insamlade av familjen Rettig, de sista privata 
ägarna, vilka donerade slottet till Kungl. Vitterhetsakademien. Skånelaholm är ett 
besöksmål där besökare i alla åldrar erbjuds visningar, utställningar, temadagar, 
konserter och föreläsningar. Det finns även en liten slottsbutik och ett enkelt kafé. 
Läs mer här: www.vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/skanelaholms-slott  

Vi behöver nu komplettera den existerande personalstyrkan med en guide och söker 
dig som vill arbeta som guide på slottet under perioden 18 maj-10 september. Fram 
till midsommar är slottet öppet på helger, därefter onsdag-söndag fram till 3 
september. Kulturarvsdagarna 9-10 september avrundar säsongen. Det är 
meriterande om du kan jobba hela eller större delen av perioden. 

Arbetsuppgifter: Uppgiften som guide varvas med bemanning av slottskaféet/-
butiken. Allmänna visningar alternerar med familjevisningar och specialvisningar. 
Visningarna baseras på fakta och aktuell forskning och kommuniceras till besökarna 
anpassat efter deras olika förutsättningar och förkunskaper.  
Arbetet innebär schemalagd arbetstid där helger och helgdagar ingår. Timlön utgår. 
 
Kvalifikationer: Du bör ha högskoleutbildning inom konstvetenskap, kulturmiljö 
eller museologi liksom erfarenhet från guide- eller museiverksamhet. 
Erfarenhet av visningar och aktiviteter för barn är meriterande. 
Som person bör du vara utåtriktad, positiv, noggrann, ansvarstagande och ha god 
hand med människor.  
Att våra gäster får ett gott bemötande är viktigt för oss och du bör ha ett genuint 
intresse för historia och kulturhistoria och viljan att förmedla slottets historia till våra 
gäster på ett engagerande sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
Goda kunskaper i engelska är ett krav, övriga språk är meriterande. 
Körkort och tillgång till bil krävs då allmänna kommunikationer saknas.  
 
Kontakt: För mer information kontakta Irina Romanenko, tillsynsperson. 
Irina.romanenko@vitterhetsakademien.se Tel. 070-664 14 75 

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2023.  

Ansökan med personligt brev och CV skickas via e-post till: 
irina.romanenko@vitterhetsakademien.se  


