Vil du i museumslære i ”Danmarks smukkeste hul i
jorden?”
M/S Museet for Søfart søger praktikanter til formidling (forårssemester 2022)
I foråret ’22 skal vi lave en udstilling om Kongeskibet Dannebrog og om Venedig
som søfartsby. Vi skal også udvikle familietilbud, undervisningsforløb og
arrangementer – og du bliver involveret i det hele!
M/S Museet for Søfart i Helsingør søger studerende fra Historie, Etnologi, Kunsthistorie, Kommunikation,
Kulturformidling, Informationsvidenskab eller beslægtede fag til at indgå i et praktikforløb i museets
program- og udstillingssafdeling i forårssemestret 2022.
Som praktikant i program- og udstillingsafdelingen kommer du til at tage del i arbejdet med at planlægge
og realisere nye udstillings- og formidlingstiltag (herunder undervisning) og opgaver knyttet til arbejdet
med museets videnscenter (arkiv og bibliotek) og samlingsforvaltning. Du kommer også til at tage del i
rutiner vedrørende drift og vedligehold af de eksisterende udstillinger samt udføre ad hoc kontor- og
kommunikationsarbejde. Vi lover dig masser af masser af udviklingsmuligheder og spændende opgaver i et
dynamisk og innovativt arbejdsmiljø, hvor du for alvor får prøvet museumsdrømmen af og får brugbar
erfaring til dit CV og dit videre arbejdsliv.
Aktuelle projekter i foråret 2022, som du bliver kastet ud i:
•

Opbygning af udstillingen ”Dannebrog”

•

Forberede udstillingen ”Venedig”

•

Planlægning og afvikling af ferieprogrammer og familieweekends

•

Eget selvvalgt formidlingsprojekt

Vi tilbyder:
•

Konkret erfaring med udstillingsplanlægning samt udvikling og realisering af andre publikumstilbud

•

Mulighed for at stifte bekendtskab med moderne museumsdrift, herunder de mange forskellige
funktioner og arbejdsområder, der er en del af denne virksomhed

•

Mulighed for at dykke ned i udvalgte kapitler af den danske og internationale søfartshistorie eller
forskellige aspekter af moderne kulturformidling – ud fra den vinkel, dit studium lægger op til

Vi forventer:
•

At du er her 4 dage om ugen i tidsrummet kl. 9-15.30

•

At du kan arbejde selvstændigt og ikke er bange for at kaste dig ud i lidt af hvert

•

At du befinder dig lige så godt med lavpraktisk museumsarbejde som med udfordrende og kreativt
udviklingsarbejde – for der bliver rigeligt af begge dele

Praktikken er ulønnet. Du kan samtidig deltage i evt. praktikundervisning på universitet.
Om os:
M/S Museet er et landsdækkende specialmuseum for dansk søfart fra middelalderen til i dag. Museet er
statsanerkendt og en selvejende institution. Efter at have ligget på Kronborg siden 1915, er museet i 2013
flyttet et stenkast væk til en ny underjordisk museumsbygning tegnet af det verdenskendte arkitektfirma
BIG, Bjarke Ingels Group. Siden åbningen i 2013 har museet, der af Berlingske blev kaldt ”Danmarks
smukkeste hul i jorden”, modtaget en række priser for sin spektakulære arkitektur og banebrydende
udstillingsdesign, bl.a. ArchDaily: Cultural Building of the Year 2014, RIBA Awards 2014, World Architecture
Festival: Cultural Building of the Year 2014 samt Top 10 Exhibition Designs 2014 (Frameweb.com). Museet
var også i 2015 nomineret til European Museum of the Year Award og Mies van der Rohe Award, og i 20192020 til Bedste Museum for Børn og Danish Design Awards.

Kontakt og ansøgning:
Har vi fanget din interesse? Så kontakt program- og udstillingschef Sarah Giersing på tlf.: 29 60 95 20 eller
mail sg@mfs.dk for uddybende oplysninger eller et møde. Send gerne i forvejen din ansøgning med CV til
job@mfs.dk. Der er to praktikpladser i forårssemesteret 2022. Frist for ansøgning er ASAP og senest 15.
december 2021. Vi inviterer til ansøgningssamtale og indgår praktikaftale løbende, så skynd dig at sende en
ansøgning, så du kommer først i køen.

