Timelønnede museumsguider til undervisning og
publikumsaktiviteter på M/S Museet for Søfart
På M/S Museet for Søfart skal vi have udvidet vores guidekorps. Derfor søger vi
studentermedhjælpere til at indgå i museets formidlingsteam. Som museumsguide får du et
spændende og vigtigt job på et museum, der er drevet af passion og professionalisme. Du får
en kernerolle, da du bliver museets ansigt i mødet med publikum, når de deltager i en af vores
mange forskellige formidlingsaktiviteter.

Bliv en stærk formidler
Jobbet som museumsguide er for dig, der ønsker at styrke dine formidlingsmæssige
kompetencer. Det er for dig, der deler vores begejstring for at skabe gode museumsoplevelser
med søfartshistorie som omdrejningspunkt. For både børn, unge og voksne. Du behøver ikke
at have erfaring med undervisning og museumsformidling på forhånd, men du skal have et
ønske om at lære det. Og have modet til at sætte dig selv i spil som kaptajn eller matros, når
du sætter scenen i et af vores rollespilsforløb.
Lyder det som dig, så kan du blive en del af en dynamisk arbejdsplads med godt sammenhold
og stor arbejdsglæde.

Dine arbejdsopgaver på M/S:
•
•
•
•
•
•

Afvikling af undervisningsforløb for alle klassetrin
Rundvisninger i museets faste udstillinger og aktuelle særudstillinger
Forberedelse og afvikling af familieaktiviteter i weekends og skoleferier i museets
familieområde DRØMMESKIBET
Afvikling af børnefødselsdagsarrangementer
Bistå arrangementsafvikler ved foredrag og events
Ad hoc opgaver af administrativ og praktisk karakter, herunder research,
publikumsservice, bistå i udstillingsarbejde mm.
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Dine kvalifikationer:
•
•
•
•

Du er studerende på en relevant videregående uddannelse og har minimum 2 år
tilbage af dit studie.
Du har interesse for kulturhistorien – og for hvordan man formidler den levende og
vedkommende for museets gæster.
Du er åben, imødekommende og god til at gå i dialog med både børn og voksne og
meget forskellige publikumsgrupper.
Du er ansvarsbevidst, selvstændig og fleksibel.

Vi forventer, at du brænder for at give publikum en god oplevelse. Vi forventer også, at du har
lyst til at arbejde med en bred vifte af formidlingsformer – og ofte veksle mellem dem i løbet
af en arbejdsdag. Du vil modtage grundig oplæring i dine arbejdsopgaver og modtage
coaching undervejs.

Løn og ansættelsesvilkår
Dine vagter vil ligge på hverdage, i weekends og i skoleferier. I enkelte tilfælde kan der være
tale om vagter uden for museets almindelige åbningstid. Du vil få vagter svarende til mellem
10 og 12 timer ugentligt.
Opstart senest 1. Januar 2022.
Ansøgning med overskriften ”Museumsguide” sendes til unge@mfs.dk senest den 5.
december 2021. Vi indkalder til samtaler og besætter stillingerne løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Undervisning of
Familieaktiviteter Nina Bundgaard Trier på nina@mfs.dk eller tlf. 40 49 05 53.
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