Formidlingsafdelingen på Naturhistorisk Museum
søger engageret medarbejder i ”job med løntilskud”
Brænder du for formidling på flere planer, er du idémager, og synes du museer er fantastiske?
Har du uddannelse og interesse inden for kultur- /naturformidling, naturfagsundervisning,
udstillingsdesign eller arkitektur og gerne erfaring inden for området?
Har du sans for den opsigtsvækkende eller skæv vinkling af viden? Er du praktisk anlagt,
kvalitetsbevidst og med flair for detaljen?
Så er du måske den person, vi søger i ”job med løntilskud” i Formidlingsafdelingen.
Hos os kan du inden for de givne rammer udvikle dine faglige og formidlingsmæssige
kompetencer i et meget alsidigt arbejde og styrke dit CV.
Afhængigt af din profil vil arbejdet kunne indeholde
•
•
•
•
•
•

eftersyn og vedligeholdelse af eksisterende udstillinger
aktiv deltagelse i udvikling og planlægning af nye udstillinger eller formidlingstiltag
formidlingsopgaver via såvel fysiske som digitale platforme
aktiv deltagelse i planlægning og afvikling af aktiviteter for museets publikum
udvikle engagerende undervisningsmateriale til brug i udstillinger
diverse praktiske ad hoc opgaver

Vi forventer, at du
• har en uddannelse inden for design, arkitektur, oplevelsesøkonomi eller kultur/naturformidling, er naturfagslærer eller biolog
• er kreativ, idérig og forstår dig på formidling til forskellige målgrupper
• er god til at planlægge dine opgaver og kommer godt i mål med dem
• har interesse for digitale platforme i formidlingen eller flair for grafisk opsætning
• er selvstændig, initiativrig og kvalitetsbevidst
• er holdspiller med godt humør og engagement
For at komme i betragtning skal du være ledig og berettiget til ansættelse i ”job med
løntilskud”. I din ansøgning skal du angive
- din mulighed for forudgående virksomhedspraktik
- ugentlige arbejdstimer i hhv. virksomhedspraktik og løntilskud
- ansættelsesperiode
Send en kort skriftlig ansøgning samt CV til Formidlingsinspektør Pernille Mølgaard Andersen
på mail pma@nathist.dk senest den 15. februar 2019. Samtaler onsdag i uge 8.
Anfør i emnefeltet: “Ansøgning, Løntilskud, Formidlingsafdelingen, ’Navn’”.

