
Medarbejdere 
til vagt- og 
serviceteam

Stillingsopslag
Skagens Kunstmuseer

Teknisk afdeling

Har du lyst til at arbejde på et af Danmarks 
smukkeste museer? Lige nu søger vi 
deltidsansatte til Skagens Museum,  
Anchers Hus og Drachmanns Hus.

Carl Locher: Vinternat ved fuldmåne. Østerby, Skagen. 1901 Skagens Kunstmuseer



Stillingens primære 
arbejdsfunktioner er:
• Opsyn i udstillingssalene

• Vejledning af museets gæster

• Billetsalg

• Betjening af tekniske installationer

• Praktisk hjælp ved arrangementer

Vi forventer, du er:
• Engageret og ansvarsbevidst

• Hjælpsom og fleksibel

• Stabil og god til at arbejde i et team

• Fysisk og psykisk robust

• God til engelsk på turistniveau

• Indstillet på relevant efteruddannelse

• Uddannet med gyldigt vagtbevis

Vi kan tilbyde dig:
• En alsidig arbejdsplads med  

internationalt præg

• Samarbejde med engagerede 
medarbejdere

• Smukke og inspirerende omgivelser

• Mulighed for relevant efteruddannelse

• God struktureret arbejdsplads med  
et godt arbejdsmiljø

• Arbejdsplads med et værdigrundlag, der er 
udarbejdet sammen med medarbejderne. 
Arbejdstiderne følger museets åbningstider, 
og antallet af arbejdstimer kan variere i 
vagtplanen.

Holger Drachmann: Udsigt fra mit atelier. Snestorm, 1906 
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, Plesnersalene

https://skagenskunstmuseer.dk/


Praktisk information
Send din ansøgning til Skagens Kunstmuseer, 
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen på mail til:
info@skagenskunstmuseer.dk. Skriv i emnefeltet 
”ansøgning til stilling som medarbejder til vagt- og 
serviceteam”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fungerende 
vagtleder Anne Marie Christensen på tlf. 2229 1132

Antal arbejdstimer herunder deltid, efter nærmere 
aftale. Du skal være indstillet på at fremvise straffe-
attest. Pensionister, som ønsker lidt timer, er ligeledes 
velkommen til at søge.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Oscar Björck: Båden sættes i søen. Skagen. 1884. Skagens Kunstmuseer
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