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STILLINGSOPSLAG

Museumsinspektør til Skagens Kunstmuseer

Nu har du chancen for at blive museumsinspektør på Skagens Kunstmuseer i en tre-årig ansættelse. Så hvis du synes at det er sjovt og 
udfordrende at tage sig kærligt af en god, gammel museumssamling og samtidig arbejde ambitiøst og innovativt med udstillings- og 
formidlingsprojekter, er du måske vores nye medarbejder. 

Du bliver en del af holdet i den kunstfaglige afdeling, som består af yderligere to inspektører, to konservatorer, to formidlere og en stab af omvisere. 
Vi har et højt tempo, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør og kreativ tænkning med vægt på den åbne dialog, vidensdeling og høj 
faglighed.

Arbejdsområder…
• Målrettet udvikling og realisering af nye formidlingstiltag, hvilket indeholder både mundtlig og skriftlig formidling på flere platforme 

• Museets faste samling

• Konceptudvikling, værkudvælgelse, udstillingsopbygning, tekstproduktion m.m. i forbindelse med udstillinger og andre projekter

• Registreringsopgaver og samlingsvaretagelse

• Store og små projekter, hvor der arbejdes på tværs af husets mange fagligheder 

Du…
• Er cand.mag eller mag.art i kunsthistorie eller tilsvarende

• Brænder for at arbejde på et kunstmuseum og interesserer dig for perioden med skagensmalerne. Du behøver dog ikke være specialist på området 

• Har måske erfaringer med registreringsarbejde og er indstillet på at arbejde i registreringssystemet SARA  

• Har en masse idéer og en kreativ og åben tilgang til at arbejde med projekter, formidling og udstillinger

• Er god til at skrive – kort og langt – til store og små, fagligt og formidlende

• Trives i tværgående samarbejder, er åben og opsøgende i din kommunikation og væremåde 

• Har lyst til at bo i Skagen og opleve det lokale fællesskab og den skønne natur her 

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en 3-årig projektstilling med tiltrædelse den 1. januar 2022. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.  
Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Magisterforening.

Ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kunstfaglig chef Charlotte Linvald, cl@skagenskunstmuseer.dk  
eller på tlf. 9844 6444.

Send din ansøgning med CV til info@skagenskunstmuseer.dk
Ansøgningen skal være museet i hænde senest søndag den 3. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt mandag eller tirsdag i uge 42. 

Du kan læse mere om Skagens Kunstmuseer på https://skagenskunstmuseer.dk/

Vi ser frem til at høre fra dig!

OM SKAGENS KUNSTMUSEER
Skagens Kunstmuseer er en levende og ambitiøs kulturinstitution i konstant udvikling. Vi skaber oplevelser, viden og inspiration 
med udgangspunkt i den unikke kunst- og kulturarv, som kunstnerkolonien i Skagen skabte.

Vi stræber efter at være et sted, hvor værdifulde møder mellem kunst og mennesker finder sted, og hvor vi bidrager til at positio-
nere dansk kunst i et internationalt miljø. Samtidig passer vi på vores samling og historiske bygninger. Med andre ord går stærke 
visioner, internationalt udsyn og daglig drift hånd i hånd.

Vi tilbyder en arbejdsplads med store ambitioner og højt humør samt masser af mulighed for at præge dine arbejdsområder.  
Vi sætter, med andre ord, udvikling højt: af vores museumsdrift, af vores mange projekter og af den enkelte medarbejder.  
Vores igangværende projekter tæller bl.a. et udstillings- og forskningssamarbejde med Musée Marmottan Monet i Paris,  
en kommende udstilling om nye fund fra Anchers Hus, løbende arbejde med udvikling af vores tre historiske haver og så har  
vi en stor Marie Krøyer-udstilling i støbeskeen.
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