M/S Museet for Søfart søger legekaptajn til DRØMMESKIBET – nyt lege- og
aktivitetsområde for børn og deres voksne (deltid)
Den 1. oktober 2018 åbner DRØMMESKIBET, et stort maritimt oplevelsesunivers på M/S Museet for Søfart.
Her vil der være fokus på at bringe glæden ved det maritime videre fra generation til generation gennem
fortællinger og aktiviteter, leg og bevægelse. Aktiviteterne foregår både på DRØMMESKIBET og det
tilhørende værksted inde på museet – og udenfor i dokken, når vejret tillader det.
Vi søger en fantasifuld, legeglad og selvstændig legekaptajn, der kan stå klar til at byde børn og voksne
velkommen på DRØMMESKIBET og være med til at give dem uforglemmelige, fælles oplevelser, der tager
udgangspunkt i vores maritime kulturarv.
Som legekaptajn skal du være glad for børn i alle aldre – og for historiefortælling, leg og bevægelse. Du skal
udvikle og sætte nye lege og værkstedsaktiviteter i gang, og være god til at involvere børn og voksne i dem.
Du skal være kreativt anlagt og kunne lide at lave ting med hænderne – og du skal samtidig være god til at
lære fra dig, når der skal knyttes knob, repareres sejl, tegnes søkort, laves flaskepost og meget mere. Som
Legekaptajn har du også ansvar for at involvere museets frivillige i at skabe aktiviteter i Drømmeskibet.
Arbejdstiden ligger primært i weekends og skoleferier, hvor andelen af børnefamilierne på museet er højest.
Den ugentlige arbejdstid er svingende, men vil være på gennemsnitligt 15 timer (fx 3 vagter a 5 timer), dog
væsentligt mere i skoleferier, hvor DRØMMESKIBET har åbent dagligt. Vi forestiller os, at du er studerende,
efterlønner, deltidsansat et andet sted – eller på anden vis befinder dig i en situation, der gør det muligt at
være fleksibel og have skæve arbejdstider. Erfaring fra arbejde med børn vægtes højt.
Som legekaptajn bliver du en del af museets Forsknings- og formidlingsafdeling. M/S Museet for Søfart
åbnede i 2013 i nye spektakulære arkitektoniske rammer omkring en tørdok i Helsingør. Det internationalt
prisbelønnede museum, tegnet af BIG, sætter rammen for ambitionen om at blive en af verdens førende
maritime museer og vise Danmarks rolle i nutidens og fortidens globale søfart. Vi tilbyder en arbejdsplads
med store ambitioner og fokus på kvalitet i alt hvad vi gør. Du får gode kollegaer og frihed under ansvar og
mulighed for at præge et internationalt anerkendt museum.
M/S Museet for Søfart ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer alle interesserede uanset alder, køn,
race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Tiltrædelse den 13. august 2018 eller snarest derefter.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til museets forsknings- og formidlingschef Marie Ørstedholm på tlf. 60 14 56 87,
hvis du ønsker at høre mere om stillingen.
Ansøgningsfrist og jobsamtaler

Skriv ”Legekaptajn” i emnefeltet og send din ansøgning og CV og evt. andre bilag i en samlet pdf-fil til
mo@mfs.dk, senest fredag den 15. juni kl. 12. M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør.
Hjemmeside: www.mfs.dk. Jobsamtaler afholdes i slutningen af uge 25.

