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Økonomi afdeling

Vil du være med til at udvikle økonomiafdelingen og 
projektorganisationen ved Skagens Kunstmuseer, 
og har du erfaring med økonomistyring og en 
uddannelsesmæssig baggrund indenfor økonomi, 
så kan stillingen som projektcontroller ved Skagens 
Kunstmuseer måske være noget for dig.

P.S. Krøyer: En hvid båd i strandkanten. Lys sommeraften. 1895. Skagens Kunstmuseer



Stillingens indhold 

Som projektcontroller bliver du ansat i museets 
økonomi- og administrationsafdeling. Du skal have 
en god forståelse og et grundigt indblik i museets 
driftsøkonomi, som hænger nøje sammen med 
økonomien i museets forskellige projekter. 

I forbindelse med projektarbejdet, kommer du 
til at indgå i forskellige projektgrupper, hvor du 
bliver ansvarlig for økonomistyringen i de enkelte 
projekter, men også overblikket over økonomien på 
tværs af projekterne. 

Vi arbejder med mange typer af projekter. 
Det kan være større EU-projekter, omfattende 
udstillingsprojekter hvor vi samarbejder med andre 
nationale og internationale museer, projekter som er 
relateret til samlingsvaretagelse eller arbejde med 
specifikke målgrupper, eller mindre og kortsigtede 
analyseprojekter.

Vi ønsker altid en sund og stabil finansiering af 
vores projekter og en sikker styring af økonomien fra 
start til slut. 

Dine primære arbejdsopgaver vil derfor bla. omfatte:

• Økonomistyring af projekterne, opsætning af 
budgetter og løbende opfølgning.

 
• Afsluttende regnskab og afrapportering i 

forbindelse med projekterne, herunder revision og 
afrapportering til eksterne såsom fonde og puljer.

 
• Analyse af økonomien på tværs af projekterne, 

herunder udarbejdelse af systemer og redskaber, 
som kan skabe gode overblik over de økonomiske 
dele.

Christian Krohg: Et nødskud. 1888. Skagens Kunstmuseer



Dine kvalifikationer  
og kompetencer

Vi leder efter følgende kvalifikationer og 
kompetencer:

• Du har en relevant økonomiuddannelse  
som fx cand. merc., HD i økonomistyring 
eller lignende uddannelse.

• Du har et eller flere års praktisk erfaring  
med økonomistyring.

• Du har gerne et kendskab til EU-bevillinger 
og i det hele taget afrapportering i for-
bindelse med bevillinger fra forskellige 
fonde og puljer.

• Du arbejder struktureret og effektivt og  
har fokus på løsning af opgaverne.

• Du er fleksibel og samarbejdsorienteret 
i forhold til projektlederne og museets 
øvrige medarbejdere, som består 
af både håndværkere, kunstfaglige, 
kommunikationsmedarbejdere, vagter-, 
billet- og butiksmedarbejdere.

• Du trives i rollen som rådgiver og 
sparringspartner og kan formidle 
processerne i forhold til økonomien  
til dine kollegaer.

• Excel er et dagligt arbejdsredskab for dig. 
Derudover er det en fordel, hvis du er vant  
til at arbejde i Microsoft Business Central og 
Power BI, som er vores daglige analyse- og 
økonomistyringsværktøjer.

Laurits Tuxen: Solopgang over Skagen by. 1905. 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 

Helga Ancher: Fest i atelieret. U.å. Skagens Kunstmuseer

http://skagenskunstmuseer.dk


Praktisk information
Ansøgning og CV sendes til info@skagenskunstmuseer.dk 
senest den 10. januar 2023, kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i Skagen i uge 3.

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse 
til økonomichef Lars Zacho Rath på 
lzr@skagenskunstmuseer.dk 

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