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Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august.  

Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre 

det nye museum til en succes.  
 

Greve Museum søger billetsælgere/registratormedhjælp samt omvisere og 

undervisere til det nye museum Mosede Fort, Danmark 1914-18. Se 

nedenstående tre opslag og de fælles oplysninger til sidst i dokumentet.  

 

 

Stillingsopslag som studentermedhjælp til 

billetsælgere/registratormedhjælp 

 
Vil du være det første smil, der møder vores besøgende? 

 
Studentermedhjælpere søges til det nye museum Mosede Fort, Danmark 1914-18. 

Det er en kombineret stilling, hvor der både er billetsalg og registreringsopgaver.  

 

Arbejdsopgaver:  

- Sælge billetter til gæsterne i åbningstiden 

- Varetage booking og opdatering af booking-reservationer 

- Varetage kulturhistoriske registreringsopgaver 

- Afløse kustoderne under pauser 

- Udføre forefaldende opgaver 

- Opsamle feedback fra besøgende 

 

Ansvarsområder: 

- Sørge for at bookingsystemet dagligt er fuldt opdateret 

- Sikre at gæsterne føler sig velkomne og velinformerede 

- Videregive oplysninger fra besøgende 

- Selvstændigt varetage registreringsopgaver i pauserne mellem billettering 

- Opgøre kassen 

Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på 
Mosede Fort, Danmark 1014-18 



 

 

 

 

 

Side 2 

 

Kvalifikationer:  

- Være systematisk og grundig 

- Have kulturhistorisk baggrund og interesse for 1900-tallets historie 

- Have lyst til at varetage registrering 

- Være serviceminded og fleksibel 

- Være indstillet på at arbejde hver tredje weekend både lørdag og søndag  

 

Ansættelsesforhold: 

Museet har åbent på forskellige tidspunkter i løbet af sæsonen I højsæsonen vil 

din arbejdstid som billetsælger og registrator være ca. 15-20 timer om ugen, i 

mellemsæsonen ca. 10 timer om ugen, og i lavsæsonen vil du være på arbejde 

hver tredje weekend i 12 timer svarende til en gennemsnitlig arbejdstid på 2½-3 

timer om ugen. Hvis du ønsker flere timer, kan du muligvis tage 

omvisninger/undervisning, hvis du har historiske og pædagogiske kompetencer 

hertil. Disse opgaver vil så ligge på tidspunkter, hvor du ikke har 

billetsælger/registratorvagt. Der vil i så fald kunne være mere weekendarbejde. 

Der vil være ekstra timer i starten til oplæring, og det forventes, at du vil deltage i 

yderligere oplæring et par dage i januar, hvor museet er lukket. Du ansættes på 

HK-overenskomst for studentermedhjælpere. Du vil få en vagtplan for 3 mdr. 

frem.  

 

Det skal fremgå af stillingsopslaget, om du også ønsker at varetage opgaver med 

undervisning og omvisning, eller om du kun søger stillingen som 

billetsælger/registrator.   

 

Stillingsopslag som studentermedhjælp til omvisninger 

 
Vil du bidrage til, at de besøgende får en levende og inddragende fortælling? 

 

Studentermedhjælpere søges til det nye museum Mosede Fort, Danmark 1914-18. 

Stillingen indebærer omvisninger på det nye museum.   

 

Til at foretage hovedparten af omvisningerne i udstillingen På kanten af krig – 

neutralitet mellem krig og velfærd har vi ansat en personlig formidler. Du vil som 

omviser skulle supplere hende, når der er flere omvisninger på samme tid, og når 

hun ikke er på arbejde. Vi forventer, at der vil være omvisninger i flere weekender, 

end vores faste medarbejder kan tage, så du skal være indstillet på, at en del af 

omvisningerne vil falde i weekenderne. Du skal desuden være klar over, at der kan 

være omvisninger hver anden weekend både lørdag og søndag. Der vil endvidere 

være omvisninger i hverdagene, når der er ferie, sygdom og andet fravær samt 

ekstra omvisninger og særlige event-dage, hvor der er brug for mere end en 



 

 

 

 

 

Side 3 

medarbejder. Vi kan endnu ikke sige, hvor mange omvisninger, der kommer til at 

dreje sig om. Du kan evt. søge denne stilling som et supplement til stillingerne som 

billetør/registrator eller underviser. Hvis du får en omvisning, er du sikret tre 

timers løn, men du skal så være indstillet på at varetage forefaldende 

museumsarbejde i den tid, hvor du ikke omviser.   

 

Arbejdsopgaver:  

- Forestå omvisninger af børn, unge og voksne sammen eller hver for sig 

- Indgå i museets særlige offentlige ”fortællinger” som bliver udbudt 1-2 

gange om dagen afhængig af sæsonen 

- Varetage forefaldende museumsarbejde  

 

Ansvarsområder: 

- Sørge for at gæsterne føler sig velkomne og velinformerede 

- Sørge for at gæsterne får en levende og aktiv omvisning/fortælling på 

dansk/engelsk/tysk 

- Videregive oplysninger fra besøgende 

- Informere gæsterne om områdets øvrige muligheder 

- Holde dig ajour med viden om museet og dets udstilling 

- Holde dig ajour med viden om Danmark under 1. Verdenskrig samt 

verdenskrigen i øvrigt 

 

Kvalifikationer:  

- Være en god formidler, der inddrager gæster og går i dialog med dem 

- Have gode formidlingsevner til både børn, unge og voksne 

- Have en dialogisk og historiefortællende tilgang til formidling 

- Have kendskab til museumsformidling 

- Have en kulturhistorisk baggrund og interesse for 1900-tallets historie 

- Være indstillet på at sætte dig grundigt ind i emnet og vores særlige 

formidlingsform 

- Være serviceminded og fleksibel 

- Være indstillet på at arbejde hver tredje weekend både lørdag og søndag 

- Kunne varetage omvisninger på engelsk og/eller tysk  

 

Ansættelsesforhold:  

Museet har åbent på forskellige tidspunkter i løbet af sæsonen. Der vil være ekstra 

timer i starten til oplæring, og det forventes, at du vil deltage i yderligere oplæring 

et par dage i januar, hvor museet er lukket. Du ansættes på HK-overenskomst for 

studentermedhjælpere. Du vil få en vagtplan for 3 mdr. frem.  

 

Det skal fremgå af stillingsopslaget, om du også søger stillingen som 

billetsælger/registrator eller underviser.   



 

 

 

 

 

Side 4 

 

Stillingsopslag som studentermedhjælp til gennemførelse af 

undervisning  

Vil du være med til at gøre historien levende og relevant for danske skoleelever? 

Studentermedhjælpere søges til det nye museum Mosede Fort, Danmark 1914-. 

Du skal undervise elever fra folkeskolen (primært udskolingen) samt 

ungdomsuddannelserne.  

I de kommende år har museet ansat en undervisningsudvikler, som sammen med 

en gruppe lærere har til opgave at udvikle en række undervisningstilbud til 

folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Når vi åbner museet til august, tilbyder vi 

to undervisningstilbud. Det ene tilbud tager udgangspunkt i en række dilemmaer, 

som den danske neutralitet under 1. Verdenskrig medfører. I det andet 

undervisningstilbud er eleverne journalister/fotografer, der skal finde den gode 

historie i udstillingen.  

Du vil blive oplært af vores undervisningsudvikler og skal varetage afviklingen af 

undervisningstilbuddene og gå i dialog med eleverne. Vi ved i sagens natur ikke, 

hvor mange elever der ønsker vores forløb, så vi kan ikke sige, hvor mange timer, 

du kan få. Men hvis du har et undervisningstilbud, så lover vi dig mindst tre timers 

løn. Du skal dog i den overskydende tid være villig til at varetage forefaldende 

museumsopgaver. Vi vil forsøge at få det planlagt sådan, at der er flere 

undervisningsforløb i træk.  

Arbejdsopgaver:  

- Forestå undervisning af elever fra grundskolen (primært udskolingen) og 

ungdomsuddannelserne 

- Varetage forefaldende museumsarbejde  

 

Ansvarsområder: 

- Sørge for at eleverne får et spændende, aktivt og udbytterigt 

undervisningsforløb 

- Videregive oplysninger fra elever og lærere 

- Informere eleverne og lærerne om områdets øvrige muligheder 

- Holde dig ajour med viden om museet og dets udstilling 

- Holde dig ajour med viden om Danmark under 1. Verdenskrig samt 

verdenskrigen i øvrigt 

- Holde dig ajour med museumsformidling 

 



 

 

 

 

 

Side 5 

Kvalifikationer:  

- Være en god formidler, der inddrager eleverne og går i dialog med dem 

- Have kendskab til den nye skolereforms tanker 

- Have en dialogisk og historiefortællende tilgang til formidling 

- Have kendskab til museumsformidling 

- Have en kulturhistorisk baggrund eller pædagogisk baggrund og interesse 

for 1900-tallets historie 

- Være indstillet på at sætte dig grundigt ind i emnet og vores særlige 

formidlingsform 

- Være serviceminded og fleksibel 

- Være indstillet på at varetage forefaldende museumsarbejde  

 

Ansættelsesforhold:  

Museet har åbent på forskellige tidspunkter i løbet af sæsonen. Der vil være ekstra 

timer i starten til oplæring, og det forventes, at du vil deltage i yderligere oplæring 

et par dage i januar, hvor museet er lukket. Du ansættes på HK-overenskomst som 

studentermedhjælper.. u vil få en vagtplan for 3 mdr. frem.  

 

Det skal fremgå af stillingsopslaget, om du også søger stillingen som 

billetsælger/registrator eller omviser.   

 

Fællesinformation om de tre stillinger:  

 

Ansættelsesstart vil være i slutningen af juli måned 2014. Den første rigtig 

arbejdsdag er d. 7. august 2014 – for så vidt angår underviserne starter 

ansættelsen lidt senere. Mere information om de enkelte stillingers indhold fås 

hos museumschef Henriette Buus, skriv til hbu@greve.dk. Ønsker du information 

om selve ansættelsesforholdene, kan du kontakte souschef Ruth Hedegaard på 

rhe@greve.dk tlf. 43404036 

 

Der er ansøgningsfrist d. 13. juli på alle stillingerne, men vi forbeholder os ret til at 

løbende at tage ansøgere til samtale og ansætte på baggrund heraf. Ansøgningen 

sendes til Ruth Hedegaard, rhe@greve.dk.  

 

Læs mere om Mosede Fort på www.danmark1914-18.dk 

 

Du vil blive ansat i Greve Kommune med arbejdssted på Mosede Fort, Danmark 

1914-18, der er en del af Greve Museum, som er et kommunalt statsanerkendt 

museum med lokalhistorisk arkiv.  

 

Greve Museum har tre kulturhistoriske ansvarsområder: Hedebokultur, Forstad og 

velfærd samt Danmark under første verdenskrig. I august 2014 åbner museet 



 

 

 

 

 

Side 6 

Mosede Fort, Danmark 1914-18 med udstillingen På kanten af krig – Neutralitet 

mellem krig og velfærd i kasematten på Mosede Fort. Du skal være med til at gøre 

det nye museum til en national turist- og kulturattraktion. Fortet ligger midt i et 

stort rekreativt område ved Mosede Strand tæt på Karlslunde S-togstation. Du vi 

indgå i et team af medarbejdere. Med hensyn til det historisk- og 

formidlingsfaglige vil du i dagligdagen referere til en faglig medarbejder.  

 

Du vil indgå i et team på 3 kustoder og 3 billetsælgere/registratorer samt 

undervisere og omvisere.  

 

Det skal fremgå af stillingsopslaget, hvilken stilling du søger, og om du eventuelt 

lægger billet ind på flere af stillingerne.  

 

 

 


