Stillingsopslag
Skagens Kunstmuseer
Programafdelingen

Projektleder til
programafdeling
i markant udvikling
Skagens Kunstmuseer er i gang med at implementere en ny
projektorganisering og for at kunne løfte de kommende års mange
udstillings- og gæsteoplevelsesprojekter til et højt niveau, har vi brug
for en dygtig projektleder. Så synes du, at det er sjovt og udfordrende
at lede store og små projekter fra start til slut? Føler du dig nærmest
lykkelig, når du får sammensat et stærkt og dynamisk projektteam og
formår du at lægge en superskarp tidsplan og følge den? Befinder du
dig godt i en dynamisk hverdag, hvor en masse forskellige mennesker
og kompetencer arbejder sammen og på tværs efter fælles mål, som
står på et grundlag af kunst og kultur? Så er du måske den helt rette
projektleder til vores museum.
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Dine arbejdsopgaver
Som projektleder har du det overordnede ansvar for
at lede museets projekter fra start til slut og sikre
stabilitet og fremdrift. Vi arbejder med en række
forskellige typer projekter, herunder store og små
udstillinger, arrangementer og udviklingsprojekter.
Generelt arbejder vi for at skabe størst oplevelsesøkonomisk værdi og sammenhænge i alt hvad vi gør i
vores tre museer. Du skal derfor være god til at tænke
helhedsorienteret og i sammenhænge.
På Skagens Kunstmuseer arbejder vi ud fra
museumsloven samt vores egne strategiske
indsatsområder. Begge er grundsøjlerne i vores
projekter og skal sikre udvikling, progressiv
tænkning og et højt fagligt niveau. Vores nuværende
indsatsområder er børn og unge, internationale
samarbejder og udvikling af vores historiske
bygninger og haver. Som projektleder er det også din
opgave at sikre at indsatsområderne altid er vævet
smukt ind i projekterne.

Vi forventer, at du
• Har erfaring med projektledelse og
projektorganisering.
• Har erfaring med forandringsledelse.
• Har erfaring med at skabe overblik
igennem tidsplaner og budgetter.
• Er nysgerrig på de fagligheder, som
konstitueres i dine projekter og at du
sætter dine kollegaer i spil i projektet.
• Tænker forud og er bevidst om at inddrage
de rigtige personer på de rigtige tidspunkter.

Din personlighed
You be you. Vi er et hold af forskellige fagligheder
og personligheder på Skagens Kunstmuseer;
alt fra gartnere, kommunikationsmedarbejdere,
administrative og projektledere til kunstfaglige, vagter
og teknisk personale. Du er god til mennesker og
synes, at der er værdi i alle museets afdelinger, samt
at alle gerne vil bidrage til fælles løsninger. Du trives
med mål og en god proces mod disse fælles mål, og
så ser du en konflikt som et indsatsområde frem for et
uoverskueligt problem. Du deler gerne din mening, og
så har du sikkert en rigtig god humor.
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Om kommende
projekter
Vi har en lang række store og små projekter,
som kører i en fast rytme og som et
programlagt frem til 2027. Der er både tale
om store internationale samarbejder og
udstillingsprojekter der tager afsæt i vores
samling af mere end 16.000 værker og
genstande. Hertil udvikler vi banebrydende
formidlingstiltag, der har til formål at udvikle
vores målgrupper og ikke mindst sikre
oplevelsesøkonomiske kvalitet i alle led.
Ud over museets udstillingsprogram har
vi også andre projekttyper. Det spænder
fra et stort gæsteoplevelsesprojekt, med
fokus på den digitale oplevelseøkonomi på
Skagens Kunstmuseer, til en eventrække
med eksperter, komikere, byplanlæggere,
kunstnere og tekstforfattere.

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
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Om programafdelingen
Programafdelingen på Skagens Kunstmuseer er
ganske ny og oprettet for at professionalisere
arbejdet museets projekter. Vi er en gruppe
dygtige projektledere, der alle har forskellige
særkompetencer. Kirstine er helt skarp på arkitektur
og design, Lotte er specialiseret i at håndtere store
internationale projekter, Clara er specialiseret
indenfor formidling og har stor viden om formidling
til børn og unge. Niels har en stor viden om udvikling
og programledelse. Vi dyrker vores faglighed
som projektledere, såvel som at vi dyrker vores
respektive speciale. Vi håber, at vi kunne udbygge
projektafdelingen med endnu flere specialer og solide
projektledere.

Fra venstre: Lotte Vittrup, Projektleder - Clara Dale, Projektleder - Niels Kildahl, Programchef - Kirstine Voetmann, Projektleder

Praktisk information

Vi synes selv, at dette er en virkelig fed stilling og
håber at du har lyst til at ansøge. Helt praktisk ønsker
vi en PDF med dit CV samt en PDF med en motiveret
ansøgning på én A4 side.
Ansøgningen sendes til info@skagenskunstmuseer.dk
Skriv i emnefeltet ”ansøgning til stilling som
projektleder”.
Der er ansøgningsfrist den 10. august 2022 kl. 12.00.
Der afholdes samtaler den 18. august 2022.
Vi forventer at du kan tiltræde stillingen med opstart
1. oktober eller snarest muligt derefter.
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