
Kunsthal Charlottenborg søger studerende 
som omvisere og undervisere til praktiske 
workshops
Til marts genåbner Kunsthal Charlottenborg med et nyt program for udstillinger og events. I 
den forbindelse ønsker vi at udvide vores formidlingsteam og styrke vores hold af omvisere 
og undervisere. Vi forestiller os, at du er studerende fra kunsthistorie, moderne kultur og 
formidling, visuel kultur, performance design, kunstakademiet eller andre relevante uddan-
nelser.

Om stillingerne
Vi søger omvisere med formidlingserfaring, god energi og selvstændighed. Det dialogba-
serede møde er i fokus, og vi tænker omvisningerne som et forum for diskussion og reflek-
sion omkring udstillingerne. 

Kendskab til og interesse for samtidskunst er en fordel, da Charlottenborg er et udstil-
lings- og mødested for samtidskunst. Vores nye program byder på en skærpet international 
profil, hvilket betyder, at vi efterspørger omvisere, der kan formidle på flere sprog (engelsk 
samt evt. tysk, fransk og de nordiske sprog). 

Sideløbende med omvisninger planlægger vi at udvikle et program for praktiske, kreative 
workshops i Charlottenborgs nye Studio. Vi vil gerne kunne tilbyde omvisninger efterfulgt 
af kortere praktiske workshops. Derfor søger vi desuden omvisere, der kan fortælle om 
udstillingerne og samtidig har lyst til/erfaring med at formidle og inspirere både børn, unge 
og voksne i kreative teknikker og processer. 

Der vil være mulighed for selv at præge jobbet og deltage i udviklingen af de kreative work-
shops.

Løn og ansættelsesvilkår 
Du ansættes i henhold til Regulativ for omvisere på Kunsthal Charlottenborg. 

Ansættelsen er på timebasis og da arbejdstiden er afhængig af efterspørgslen på omvis-
ninger, er det vigtigt med en vis grad af fleksibilitet for at varetage jobbet. 

Ansøgningen
Ansøgningsfrist er mandag den 21. februar 2011.

Send ansøgningen pr. e-mail til marila@kunsthalcharlottenborg.dk. Vedlæg gerne CV og 
eventuelle anbefalinger.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål til stillingerne eller Kunsthal Charlottenborg, er du velkommen til at 
kontakte koordinator Maria LaBelle på tlf.: 33 36 90 47 eller mail: marila@kunsthalcharlot-
tenborg.dk. 

Du kan også læse mere på vores hjemmeside www.kunsthalcharlottenborg.dk 


