
DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM 

ACCADEMIA DI  DANIMARCA 
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen  • Sotto il patronato della Regina di Danimarca. 

 

VIA OMERO 18  •  00197 ROMA  •  TEL. 06-3265931   •  FAX  06-3222717 

E-MAIL    accademia@acdan.it   •   HOMEPAGE   www.acdan.it 

 

 

 

 

AMANUENSIS 

VED 

DET DANSKE INSTITUT I ROM 

 

Stillingen som amanuensis ved Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom opslås hermed 

ledig fra den 1. februar 2015. Ansættelsen er 3-årig med mulighed for forlængelse i indtil tre år. 

 

Vi søger en aktiv, fagligt velfunderet og socialt kompetent person, som vil indgå i det lille hold, der 

driver det ældste og største danske institut i udlandet. Instituttets vigtigste opgave er at være ramme 

for de stipendiater, der bor og arbejder i huset. Derudover løser instituttet en lang række 

formidlingsopgaver i forhold til både den danske og den italienske offentlighed. For nærmere 

information, se Instituttets hjemmeside: www.acdan.it. 

  

Det vil være en fordel, hvis ansøger har et godt kendskab til Rom/Italien ligesom ansøgers italiensk-

kundskaber bedes oplyst. 

 

Amanuensens stilling er todelt: 

Den ene del bruges på administrativt institutarbejde. Dette omfatter specifikt modtagelse og 

vejledning af stipendiater samt planlægning og gennemførelse af de månedlige ekskursioner og 

instituttets udadvendte, kulturelle aktiviteter såsom koncerter, bogpræsentationer, udstillinger o.l. 

Dertil kommer redigering mm af instituttets skriftserier og publikationer i øvrigt, i samarbejde med 

direktøren og bibliotekaren, og amanuensis kan endvidere af direktøren pålægges at repræsentere 

Instituttet. 

 

Stillingens anden del bruges på amanuensis’ egen videnskabelige forskning. Der skal således 

vedlægges en forskningsplan eller et forskningsprojekt på højst 10.000 enheder til ansøgningen 

ligesom ansøgerens faglige kvalifikationer skal fremgå af et vedlagt CV. Det vil være en 

forudsætning, at ansøger er på ph.d.-niveau. 

 

Der er ikke på forhånd indenfor den samlede stilling fastlagt en procentfordeling af de to 

arbejdsområder. Dette foretages i samråd med instituttets direktør, til hvem amanuensis refererer i 

det daglige.  

 

Stillingen aflønnes på niveau med en adjunkt i universitetssystemet. Der er bopælspligt i en mindre 

tjenestebolig på Instituttet, og der betales en mindre husleje. 

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Instituttets direktør, Marianne Pade (+39 

06 32659304 (09-13)) eller bestyrelsesformand Ove Hornby (+45 33246717) 

 

Ansøgning stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og sendes til Det Danske Institut i 

Rom, Via Omero 18, IT-00197 Rom, Italien senest den 15.september 2014 kl. 12.00. 

http://www.acdan.it/

