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Kunstfaglig afdeling

Skagens Kunstmuseer søger en grafisk konservator 
i en 1-årig projektansættelse.

Holger Drachmann: Udsigt fra mit atelier. Snestorm. 1906 Skagens Kunstmuseer



Grafisk konservator i en 
1-årig projektansættelse

Du kommer primært til at arbejde med 
samlingen fra Anchers Hus, som er en del 
af Skagens Kunstmuseer. Du bliver en del 
af holdet i vores konserveringsværksted, 
hvor der allerede arbejder to fuldtids-
malerikonservatorer. De er en del af den 
kunstfaglige afdeling, som består af 
yderligere tre inspektører, 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. Så hvis du 
synes, det sjovt og udfordrende at tage vare 
på genstande fra et kunstnerhjem og samtidig 
arbejde ambitiøst og målrettet i et allerede 
defineret papirkonserveringsprojekt, er du 
måske vores nye medarbejder.

Marie Krøyer: Vasketøj mellem gavle. 1895/1900
Skagens Kunstmuseer



Arbejdsområder…
• Skimmelafrensning af en større samling af 

grafiske værker og bøger fra Ancher Hus.

• Mindre konserveringsopgaver herudover 
kan forekomme.

• Monteringer og om-monteringer af 
tegninger og skitser.

• Magasinering af tegninger, skitsebøger  
og andre grafiske værker.

• Formidling af arbejdet internt og eksternt.

Du…
• er uddannet grafisk konservator fra  

Det Kgl. Akademi, eller tilsvarende 
akkrediteret uddannelse i udlandet.

• er idérig, kreativ og har en åben  
tilgang til konserveringsarbejdet.

• trives i tværgående samarbejder og er  
åben og opsøgende i din kommunikation  
og væremåde.

• har lyst til at arbejde i Skagen og opleve  
det lokale fællesskab og den skønne natur.

Anna Ancher: En høstpige. 1901. Skagens Kunstmuseer



Om Skagens Kunstmuseer
Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt 
kunstmuseum, som består af tre museer; Anchers 
Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum. Vi 
har ca. 85 medarbejdere og gang i en stribe af 
spændende projekter, vi arbejder hele tiden med at 
sikre tilstedeværelsen af æstetik, kvalitet, viden og 
læring i de ting, som vi foretager os. Og med et stærkt 
og unikt udgangspunkt i verdens største samling af 
skagensmalernes værker, er det vores vision at være 
platform for værdifulde møder og dialoger mellem 
kunst og mennesker.

Du kan læse mere om Skagens Kunstmuseer på 
skagenskunstmuseer.dk 

Skagens Museum, Konserveringsværkstedet

https://skagenskunstmuseer.dk/


Praktisk information
Send din ansøgning med CV til 
info@skagenskunstmuseer.dk. Skriv i emnefeltet 
”ansøgning til stilling som papirkonservator”.
Ansøgningen skal være museet i hænde senest 25. juli 
kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt 3. og 4. august
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til Michael K. Jensen, tlf. 9844 6444
mkj@skagenskunstmuseer.dk

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

Anna Ancher:  Læsende kvinde. U.å. Skagens Kunstmuseer
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