
 

Løntilskudsstilling på Kunsthal Charlottenborg 
 
Vi l  du være en del af et team, der lever og ånder for samtidskunsten? Vil  du være med ti l  at 
opbygge nationale og internationale udsti l l inger? Har du både bl ik for detal jen og de store 
l injer? Og tr ives du godt i  travle omgivelser?  
 
Kunsthal Charlottenborg søger en løntidskudsansat, der skal være med til både at udvikle og afvikle vores 
udstillinger og andre aktiviteter, og dermed være medvirkende til, at vi kan fortsætte vores position som en 
central udbyder af samtidskunst i København. 
 
Du behøver ikke være kandidatuddannet – Bachelorer, der gerne vil have erfaring inden der vælges kandidat, 
er også meget velkomne til at søge. 
 
Vi kan tilbyde et job, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på Charlottenborgs aktiviteter og lære en 
masse om udstillingsopbygning, kommunikation og events. Vi er en lille organisation med stort potentiale og 
høje ambitioner, og vi kan tilbyde et spændende job i et inspirerende fagligt miljø, hvor der er stor mulighed 
for, at få ansvar og være en del af både udvikling og afvikling. 
 
Vi forventer at du 
- har en stor nysgerrighed og interesse for samtidskunst 
- har sans for både det praktiske og teoretiske niveau i en proces  
- har lyst til at arbejde ”hands on”  
- har forståelse for, at alle opgaver er vigtige for en proces’ helhed 
- kan agere i et travlt miljø, hvor spontanitet og omskiftelighed er en del af dagligdagen 
- har gode sociale kompetencer og positivt gåpåmod  
 
Ansættelsesvi lkår  
Vi forventer at ansætte dig snarest muligt. Ansættelse vil ske i henhold til bestemmelserne vedr. løntilskud. Da 
Kunsthal Charlottenborg ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler sammensætningen i samfundet, 
opfordres alle uanset etnisk baggrund, alder og køn til at søge.  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning (max. 1 side) og CV til annemj@kunsthalcharlottenborg.dk. Yderligere information om 
stillingen kan fås ved henvendelse til Jacob Fabricius (jf@kunsthalcharlottenborg.dk) eller Anne Mikél 
(annemj@kunsthalcharlottenborg.dk) Ansøgningsfrist: mandag den 17. Juni 2013 
 
Du kan se mere om os på www.kunsthalcharlottenborg.dk  
 
Kunsthal Charlottenborg er et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Europa, hvor 
der præsenteres et ambitiøst udstillingsprogram suppleret med aktiviteter som artist talks, performances, 
koncerter og videovisninger. De mange forskellige aktiviteter retter sig mod et bredt publikum både i og 
omkring København, og gør Charlottenborg til dét centrale samlingspunkt for samtidskunst i byen.  
 
Kunsthal Charlottenborg og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er med virkning fra 1. 
september 2012 fusioneret til en samlet organisation på initiativ af Kulturministeriet. Kunsthal Charlottenborg 
er derfor nu en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler  


