
 

 

UKS utlyser en ettårig fulltidsstilling med mulighet for fast 
ansettelse som kuratorassistent og kommunikasjonsansvarlig. 
 

— Søknadsfrist 3. august 2020. 
 

— Intervjuer avholdes i uke 33 (10.-14. august).  
 

— Potensielle annengangsintervjuer avholdes i uke 34 (17.-21. august). 
 

— Tiltredelse snarest mulig. Lønn forhandles innenfor lønnsrammen 40-55 
(statens lønnstrinn).  
 

— Søknaden skal inneholde søknadstekst på maks to A4-sider, samt CV på 
maks to A4-sider. Søknaden sendes til info@uks.no med emnefelt 
«Søknad – kuratorassistent og kommunikasjonsansvarlig». 

 
UKS søker en sterk formidler og kuratorassistent med erfaring som 
utstillingskoordinator og med stor interesse for UKS både som utstillingssted for 
samtidskunst, faglig-sosialt samfunn og som landsdekkende medlemsorganisasjon. 
UKS ser etter en ambisiøs person som er komfortabel med et høyt tempo og et aktivt 
kunstnerisk program. Personen vil – i samarbeid med UKS’ team – skape best mulige 
rammer for både utstillingsproduksjon og formidling av unge kunstnerskap og UKS’ 
øvrige program. 
 
UKS’ kuratorassistent og kommunikasjonsansvarlig vil arbeide tett sammen med 
daglig leder og resten av UKS’ faste team, som består av kontorleder og drifts- og 
installasjonsansvarlig, samt en rekke timeansatte som arbeider spesifikt med 
arrangementer, installasjon og utstillingsbemanning. 
 

• Som kuratorassistent må du ha samarbeidsevner og forståelse for 
prosjektstyring av utstillinger og arrangementer. Du må også ha et ønske om 
å arbeide tett med kunstnere og å være nær kunstneriske 
produksjonsprosesser. Du må ha energi og lyst til å arbeide med daglig 
leder som assisterende kurator, i tillegg til å mer selvstendig kunne ha ansvar 
for utstillingsplanlegging og kunstnersamarbeid ved koordinering av 
utstillinger. 

 
• Som kommunikasjonsansvarlig formidler du UKS’ aktiviteter, svarer på 

spørsmål og forespørsler fra presse, publikum og medlemmer, og har ansvar 
for nyhetsbrev, UKS’ utsendelser på sosiale medier og andre offentlige 
utsendelser. Som formidler må du ha redaksjonell teft og gode 
fremstillingsevner skriftlig på norsk og engelsk. Videre må du ha interesse for 
samtidskunst og kunstnere, både i Norge og internasjonalt, så vel som for 
fagpolitiske spørsmål og prosesser for å kunne bistå UKS’ styre i 
pressesaker. 

 



 

 

ARBEIDSOPPGAVER 
 
KURATORASSISTENT: 
 
Utstillings- og arrangementsansvar: 

— Framdrift av diverse spesifikke prosjekter i en prosjektkoordinerende 
funksjon, herunder ansvar for planlegging av produksjon og kommunikasjon 
med involverte kunstnere og andre aktører (e-post, telefon og møter), 
budsjettoversikt. 
 

Kuratorisk arbeid: 
— Assistere daglig leder/kurator på diverse prosjekter, herunder tett 

kunstnersamarbeid, planlegging av transport og installasjon med 
installasjonsleder, så vel som tett samarbeid med andre involverte 
(foredragsholdere, o.l.), korrespondanse og koordinering av arrangementer. 

— Koordinering av residencies og reisebookinger for UKS generelt. 
 

Fundraising: 
— Bistå daglig leder i arbeidet med søknader om finansiering av UKS-

prosjekter. 
 
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG: 
 
Generelt: 

— Redaksjonsansvar for UKS’ nettside som aktiv kommunikasjonskanal. 
— Redaksjonsansvar, inkl. tekst- og bildearbeid, for innholdet på UKS’ kontoer 

på sosiale medier med fokus på å utvikle UKS’ stemme. 
— Utsending av UKS’ nyhetsbrev, spredning av informasjon i alle nevnte 

kanaler. 
— Betjening av UKS’ infomail, fasttelefon og ansvarlig for omvisninger i 

utstillinger.   
— Oversettelse av utstillings- og arrangementstekster fra engelsk til norsk. 

Kommunikasjon med ekstern engelsk korrekturleser.  
— Overvåke media for relevante saker, arkivering av UKS-relaterte saker og ev. 

tilgjengeliggjøring på nett. 
— Kunstnerisk program og fagpolitisk arbeid: Utarbeiding av 

kommunikasjonsplan i forbindelse med utstillinger og arrangementer så vel 
som fagpolitiske saker, herunder tekstarbeid, arbeid med visuelt innhold, 
oversettelse (mellom norsk og engelsk), utsendelse av pressemeldinger og 
innsalg direkte til journalister, så vel som samarbeid med grafisk designer og 
bestilling av trykksaker.  

— Noe kjennskap til InDesign, Photoshop og Illustrator regnes som en fordel. 
 

 
 
 
 



 

 

 
OM UKS 
 
UKS (Unge Kunstneres Samfund) er et visningssted for samtidskunst og en 
landsdekkende fagorganisasjon for kunstnere. Institusjonen ble stiftet av kunstnere 
for kunstnere i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges viktigste 
utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle kunstpraksiser. Som 
visningssted er UKS en pådriver for kritiske stemmer i samtidskunsten, og sikter mot 
å ha kunstnerisk og politisk betydning både i og utenfor Norge. UKS holder til i St. 
Olavs gate 3, sentralt i Oslo. Utstillingslokalet er på ca 150 m2. UKS er en 
allmennyttig organisasjon. Norsk Kulturråd er utstillingsinstitusjonens hovedfinansiør. 
 


