STILLINGSOPSLAG

Skagens Kunstmuseer søger
en ejendomsservicetekniker-elev (voksenlærling)
OPGAVER
Skagens Kunstmuseers tekniske afdeling samarbejder med de øvrige afdelinger om at tage vare på vores store samling af
skagensmalernes værker og de tre besøgsmatrikler, der tilsammen udgør Skagens Kunstmuseer.
Ejendomsservicetekniker-eleven deltager aktivt i arbejdet med:
• Reparation og vedligeholdelse af museets bygninger og tekniske installationer.
• Vedligeholdelse af haveanlæg og andre udendørs arealer i samarbejde med museets gartner.
• Praktisk hjælp ved arrangementer.
• Rutinemæssige kontrol af forbrug (vand, varme el, solceller).
• Månedsprøver på ABA-anlæg på alle 3 adresser.
• Diverse værkstedsopgaver.
Opgavernes art opfylder kravene til uddannelsen som ejendomsservicetekniker bortset fra lejlighedssyn og varmeregnskab.
Disse discipliner bliver afdækket af skoleforløbet efter aftale med den pågældende uddannelsesinstitution.
KVALIFIKATIONER
Du har sandsynligvis en håndværksmæssig baggrund, som du ønsker at supplere med nye færdigheder.
Vi ser gerne, at du har lyst til at engagere dig i de mange forefaldende opgaver i en moderne, dynamisk museumsvirksomhed.
Vi lægger vægt på at du er:
• ansvarsbevidst
• hjælpsom, stabil og fleksibel
• god til at arbejde selvstændigt og i teams
• fysisk og psykisk robust
• har kørekort, og gerne truckcertifikat
• har humoristisk sans
LØN- og ANSÆTTELSESVILKÅR
Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse som elev med aflønning i henhold til gældende regler for voksenlærlinge,
der har været ledige i mindst 6 måneder.
Arbejdssted er Skagens Museum, Brøndumsvej 4 i Skagen og tilhørende adresser.
Tiltrædelse 1. september 2022 eller snarest muligt derefter.
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte chefen for Teknisk afdeling,
Gorm Gregersen, gg@skagenskunstmuseer.dk eller tlf. 9844 6444
ANSØGNING
Ansøgning med CV sendes til info@skagenskunstmuseer.dk
Ansøgningsfrist: fredag d. 05-08-2022 kl. 12.00

SKAGENS KUNSTMUSEER
Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt kunstmuseum i vækst og med fokus på nytænkning,
høj oplevelsesværdi og et stærkt fagligt fundament. Museet beskæftiger sig med verdens største
samling af skagensmalernes værker og historien om kunstnerkolonien i Skagen.
Museet har ca. 80 ansatte og tre besøgsadresser: Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum.
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