
Verksamhetsledare, e-arkivcentrum

Vill du vara med och bygga upp ett unikt e-arkivcentrum inom den enskilda arkivsektorn?

Föreningen Enskilda e-arkivet (EEA) söker en verksamhetsledare till det utvecklingscentrum som
är under uppbyggnad. EEA avser att ta emot digitala arkiv och vår ambition är att EEA ska bli ett 
ledande utvecklingscentrum för e-arkivering av förenings- och näringslivsarkiv.

Under 2017 inleddes ett samarbete mellan tre arkivinstitutioner för enskilda arkiv i syfte att lösa 
behovet av digitalt långtidsbevarande. 2018 slöt arkiven ett avtal med företaget ArkivIT om drift 
och support av ett e-arkivsystem. EEA bildades i juni 2022 av de enskilda arkivinstitutionerna Arkiv
Sörmland, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Föreningsarkivet Västernorrland. Föreningen 
erhåller ekonomiskt stöd från Kulturrådet och regionerna i Sörmland, Uppsala och Västernorrland. 
Se https://enskildaarkivet.se/ för mer information.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare ansvarar du främst för att utveckla e-arkivsystem för att ta emot och 
förvalta digitala handlingar. Du kommer att driva, planera och samordna verksamheten samt följa 
utvecklingen av e-arkivering och digitalt långtidsbevarande genom litteratur och via kontaktnät.

Bland arbetsuppgifterna ingår även att verka för att stärka EEA:s varumärke samt att ansvara för 
fortbildning av arkivets medlemmar.

Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom relevant ämnesområde motsvarande minst 3-årig högskoleutbildning, med 
minst 40 p/60 hp arkivvetenskap, inklusive C-uppsats från universitet eller högskola eller likvärdig 
kompetens som inhämtats genom flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbete
• Erfarenhet från, och kunskap om, arbete med arkivverksamhet och styrande regelverk
• Erfarenhet av arbete med kravställning samt anslutningsprocesser inom e-arkivering
• Mycket god kännedom om e-arkiv och arkivformat för e-arkivering
• Erfarenhet av att leda projekt, grupper eller annan samordnande roll

Meriterande
• Projektledning av e-arkivprojekt
• Erfarenhet av upphandling av e-arkiv
• Erfarenhet av arbete med arkivfrågor inom en geografiskt spridd organisation

Personliga egenskaper
Vi söker dig som vill vara med att skapa ett ledande utvecklingscentrum för den enskilda 
arkivsektorn. Du bör vara analytisk, pedagogisk, ha en stark drivkraft och stor kunskap om och 
intresse för elektronisk arkivbildning och digitalt bevarande. Du känner dig trygg i din roll som 
projektledare och har en god kommunikativ och social förmåga samt är lyhörd och flexibel inför 
medarbetare och verksamhet.



Övrigt
• Tjänsten är tillsvidare på heltid, tillträde enligt överenskommelse
• Provanställning 6 månader
• Resor ingår i tjänsten
• Placeringsort: vid någon av arkiven i Uppsala, Härnösand/Sundsvall eller Eskilstuna

Referenser och ansökan skickas till
info@arkivsormland.se
Sista ansökningsdag: 2022-12-15

Frågor besvaras av Annika Bergsland, annika@arkivsormland.se, Anna Andersson, 
anna.andersson@sundsvall.se, Per Agius, per.agius@fauppsala.se och Maths Isacson, 
maths.isacson@ekhist.uu.se.


