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TIMELØNNEDE VÆRTER OG GUIDER
Museum Midtjylland søger nye medarbejdere til Tekstilmuseet og
Klosterlund Museum
Arbejdsområde:
Museum Midtjylland består af fem forskellige museer, som er beliggende i
Herning og Ikast-Brande kommune. Museerne har forskellige fagområder, og vi
søger værter og guider til Tekstilmuseet i Herning samt Klosterlund Museum nær
Engesvang. Det primære arbejdssted vil være på Tekstilmuseet i Herning med
mulighed for ekstra vagter på Klosterlund Museum. I jobbet kommer du til at
betjene museets gæster ved ankomst til museet, samt stå i museumsbutik- og
café. Du vil være museets ansigt udadtil og arbejdet består i at sælge billetter,
ekspedere kunder i museumsbutikken samt forberede lettere forplejning i vores
café. Derudover vil du blive oplært i guidede ture samt undervisning i museets
udstillinger.
Hos Museum Midtjylland er fortællingen i centrum. Dette værende, om det er i
mødet med gæsten eller i formidlingen af museets udstillinger. Vi forsøger at
skabe et rum for refleksion over vores fortid med udgangspunkt i nutiden. Det er
vigtigt, at du i er nysgerrig sammen med gæsten, at du tager afsæt i dialog samt i
de fysiske rammer, hvori mødet med publikum foregår.

Du er:
•
•
•
•

Imødekommende og serviceminded.
Ansvarsbevidst, fleksibel og er indstillet på at træde til, hvis behovet
opstår.
Lyst til at prøve kræfter med museumsformidling.
Nærværende, nysgerrig og lyst til at udvikle dig indenfor formidling.
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•
•

Kan samarbejde med museets mange frivillige, medarbejdere og gæster.
Taler ubesværet dansk og gerne engelsk samt andre fremmedsprog.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet indenfor servicefaget og/eller med
formidling før, men det er ikke en forudsætning. Du vil gennemgå en oplæring på
museet inden, at du selv vil stå med publikum.

Vi kan tilbyde:
•
•
•

Et godt arbejdsmiljø med gode kolleger, tillid, humor og masser af drive.
Et job hvor, du kan udvikle din formidling i et historisk fagligt miljø.
En timelønnet stilling på et museum med mange forskellige fagområder.

Ansættelsesforhold samt ansøgningsfrist
Arbejdstiden vil som minimum ligge fast én weekend om måneden på
Tekstilmuseet som vært. Dette svarende til et timetal på 11 timer med mulighed
for guidede ture og undervisning i hverdagene. Derudover vil der kunne være
afvikling af arrangementer både i hverdagene og weekender.
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Museum Midtjylland vil indhente børne- samt straffeattest inden ansættelse. Vi
opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.
Skriftlig ansøgning og CV samt øvrige dokumenter sendes i en samlet pdf til:
nsj@museummidtjylland.dk senest den 26.11.21. Samtaler forventes afholdt i
begyndelsen af december,

Hvis du vil vide mere:
Du kan læse mere om Museum Midtjylland på www.museummidtjylland.dk.
Ønsker du at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte booking- og
arrangementsansvarlig Niels Skov Jessen på mail nsj@museummidtjylland.dk
eller tlf. 91 89 02 31.
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