Sorø Kunstmuseum søger to løntilskudsmedarbejdere:
Assisterende museumsinspektør / Formidlingsmedarbejder
Sorø Kunstmuseum er et travlt hus med mange udstillinger, omvisninger og
undervisningsforløb for børn og unge. Vi har 3 årlige særudstillinger af kunst fra 1945 og
frem til i dag. Museets samling spænder over 300 års dansk kunst med specialsamlinger
af russisk kunst 1870-1930 samt russiske ikoner 1500-1900.
Assisterende
Assisterende museumsinspektør skal varetage følgende opgaver i samarbejde med
inspektøren:
•

Tilrettelæggelse af særudstillingen Materialitet no. 3 (jan. 2014), herunder lån,
transport, formidling, korrespondance og disponering

•

Katalogredigering, herunder indholdsredigering, korrektur, copyright,
korrespondance

•

Diverse kommunikations- og formidlingsopgaver

•

Samlingsrelaterede opgaver

•

Omvisninger i samlingen og særudstillingerne. Her skal påregnes weekendarbejde

Kvalifikationer:
•

Du har en kunstfaglig baggrund f.eks. kunsthistorie, visuel/moderne kultur

•

Du har en stor viden om samtidskunst

•

Du er en god formidler på skrift og i tale

•

Du kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og har gode evner til samarbejde

Museumsunderviseren skal varetage følgende opgaver:
•

Tilrettelæggelse og afvikling af undervisningsforløb med afsæt i samlingen og
særudstillinger

•

Udarbejdelse og gennemførelser af kurser for bl.a. lærere og pædagoger (i
samarbejde med inspektør)

•

Vedligeholdelse af hjemmeside i forhold til formidlingsaktiviteter

•

Udvikling af nye undervisnings- og formidlingstilbud (i samarbejde med inspektør)

•

Udvikling af undervisningsmateriale (i samarbejde med inspektør)

Kvalifikationer:
•

Du har en kunstfaglig baggrund f.eks. kunsthistorie, kunstformidling,
visuel/moderne kultur

•

Du brænder for formidling til børn og unge

•

Du kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og har gode evner til samarbejde

•

Du har praktisk erfaring med undervisning til grundskolen og
ungdomsuddannelser, gerne i alternative læringsrum

•

Erfaring med museumsdidaktiske og pædagogisk arbejde er en fordel.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Museumsinspektør Birgitte Kirkhoff Eriksen / bke@sorokunstmuseum.dk eller
Formidlingsinspektør Tanya Lindkvist / tl@sorokunstmuseum.dk
Begge kan kontaktes på tlf. 5783 2229
Din ansøgning sendes enten pr. e-mail til Gitte Vang Sørensen,
gvs@sorokunstmuseum.dk
eller med post til museet: Sorø Kunstmuseum, Att.: Gitte Vang Sørensen, Storgade 9,
4180 Sorø
Ansøgningsfrist: inden
inden 10
10. august
august 2013
Tiltrædelse: 1. sept. 2013 / samtaler forventes at være i uge 34

