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Skagens Kunstmuseer
Teknisk afdeling

Vagtleder
til Skagens
Kunstmuseer
Vil du være med til at styrke sikkerheden på
en af Danmarks smukkeste arbejdspladser?

Christian Krohg: Et nødskud. 1888. Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseer søger en daglig
leder af museets vagtmedarbejdere

Dine arbejdsområder
• Daglig ledelse af vagtmedarbejdere,
herunder ansvar for vagtinstruktioner og
vagtplanlægning på de tre museer.
• Ansvarlig for ansættelse af og trivsel
blandt vagtmedarbejderne, herunder
afholdelse af MUS-samtaler
• Ansvarlig for kompetenceudvikling samt
teknisk og taktisk efteruddannelse af
vagtmedarbejderne.
• Ansvarlig for drift og vedligeholdelse af
museets sikkerhedssystemer, herunder
lovpligtige månedsprøver.
• Sikringsfunktionen på museet der bl.a. skal
forebygge tyveri, brand og hærværk.
• Daglig opfølgning på hændelser og forhold
af sikringsmæssig karakter.
• Ansvarlig for udlevering og administration
af alarmkoder, adgangskort og nøgler til
samtlige medarbejdere.
• Opdatering af museets beredskabsplaner
og -øvelser.
• Budgetlægning for drift og vedligeholdelse
af sikkerhedssystemerne i samarbejde med
den tekniske chef.
• Du vil stå som K1 på museets forholdsordrer
i forbindelse med alarmer fra ABA og AIAanlæg

Michael Ancher: Brænding mod kysten. 1885. Skagens Kunstmuseer

Dine kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du:
• Har indgående kendskab til vagt- og
sikringsarbejde.
• Har ledelseserfaring og erfaring med
administrativt arbejde.
• Yder god service overfor museets
medarbejdere og gæster.
• Har et grundigt kendskab til IT
(Windows baserede programmer).
• Har godt kendskab til større
indbrudsalarmsystemer (AIA)-,
automatiske brandalarmanlæg (ABA),
adgangskontrolsystemer (ADK),
TV overvågningssystemer (TVO) og
tilhørende managementsystemer.
• Har kendskab til større mekaniske
låsesystemer.
• Behersker dansk og engelsk (skrift og tale).
• Har kørekort til kategori B.
• Har gennemført ”Grundkursus for
Vagtfunktionærer”.
• Har gyldigt vagtbevis
• Det vil være en fordel at være eksamineret
sikringsleder.
Herudover forventer vi, at du:
• Er udadvendt og har gode samarbejdsevner.
• Kan bevare ro og overblik i travle situationer.
• Har humor.
• Er handlekraftig og udviser myndig holdning.

P.S. Krøyer, Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand.
Sildig eftermiddag, 1883. 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

Praktisk information
Send din ansøgning og dit CV senest den 15. august
2022, kl. 12.00 på mail til: info@skagenskunstmuseer.dk
Skriv i emnefeltet ”ansøgning til stilling som vagtleder”.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til museets tekniske chef, Gorm
Gregersen, på mobil 4030 6690 eller på mail
gg@skagenskunstmuseer.dk
Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver en del af museets tekniske afdeling, hvor
ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende
overenskomst.
Ansættelssamtaler forventes afholdt i uge 35 eller 36.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Michael Ancher: Fisker Niels Gaihede udenfor sit hus i Skagen Østerby. 1887. Skagens Kunstmuseer

