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Skagens Kunstmuseer

Økonomi- og administrationsafdelingen

Har du interesse for økonomi, administration, 
statistik og IT?

Laurits Tuxen: Morgenkaffen skænkes. 1906. Skagens Kunstmuseer



Skagens Kunstmuseer har en ledig elevstilling 
til en person med det rette engagement og 
servicegen.

Vi kan tilbyde
• Et kreativt og engageret miljø med medarbejdere 

med interesse for økonomi, kunst, kommunikation

• Et dynamisk og travlt miljø en uformel adgangstone.

• Uddannelsesmiljø inden for administration,  
økonomi og IT.

• Kontakt og inspiration fra medarbejdere med 
interesse for kunst.

Vi forventer af dig
• Grundlæggende skoleuddannelse som er målrettet 

administration og økonomi eller tilsvarende niveau. 
EUX-uddannelse eller anden uddannelse godkendt 
af fagskolen.

• At du er uddannelsesparat, loyal og ansvarsbevidst.

• Kendskab eller flair for IT og office-pakken på 
brugerniveau.

• Åben, ærlig og modtagelig for indlæring.

• Engagement med humor og gå på mod.

• Dansk og engelsk i skrift og tale.

• Fremvise straffeattest og gerne kørekort.

Marie Krøyer: Vasketøj mellem gavle. 1895. 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 

Anna Ancher: Lille pige med blomst. 1885. Skagens Kunstmuseer



Praktiske oplysninger
Vi forventer at uddannelsesperioden 
starter 1. september 2022.

Yderligere oplysninger på www.skagenskunstmuseer.
dk, og evt. henvendelse til økonomi- og 
administrationschef Lars Zacho Rath på tlf. 9679 1010.

Ansøgning til Skagens Kunstmuseer S/I, Brøndumsvej 4,
9990 Skagen på mail info@skagenskunstmuseer.dk 
senest den 20. august 2022.

Michael Ancher: Fiskere i færd med at sætte en rorsbåd i vandet. 1881. Skagens Kunstmuseer


