
KØS Museum for kunst i det offentlige rum søger kommunikations- og 
arrangementsmedarbejder (løntilskud) 
 
Er du kunstinteresseret, en stærk formidler og god til at koordinere? Så er du måske vores 
nye kollega, som skal assistere museets PR- og arrangementskoordinator i varetagelsen 
af museets kommunikation samt planlægningen og afviklingen af sæsonens 
aktivitetsprogram.     
 
Som kommunikations- og arrangementsmedarbejder på Danmarks eneste museum for 
kunst i det offentlige rum vil du blive en del af et kreativt miljø, der gennem forskning, 
udstillinger og aktiviteter brænder for at skærpe og kvalificere den ofte heftige debat om 
kunsten i det offentlige rum.  
 
Du vil bl.a. blive tilknyttet forårets to store udstillinger, samlingsudstillingen 15 favoritter fra 
samlingen, der viser et stærkt udvalg af museets over 18.000 skitser og modeller til kunst i 
det offentlige rum, samt udstillingen Randi & Katrine – Follies and Faces. Med en 
omfattende retrospektiv værkstedsudstilling og fem helt nye stedsspecifikke værker på en 
2 km lang kunstrute fra KØS til Køge Kysts arealer på Søndre Havn er udstillingen den 
hidtil største manifestation af den danske kunstnerduo Randi & Katrine.   
 
Dine arbejdsopgaver: 

 Assistere i forbindelse med planlægning og afvikling af events 

 Opdatering af web og sociale medier  

 Assistance til opsøgende pressearbejde + markedsføring i tæt samarbejde med 
PR-medarbejder 

 Korrekturlæsning + assistance til at udvikle grafisk materiale i tæt samarbejde med 
grafiker 

 Mindre kommunikationsopgaver 

 Diverse ad. hoc opgaver på museet  
 
Vi forestiller os: 

 At du er cand. mag i kommunikation, moderne kultur og kulturformidling, 
kunsthistorie, performance design eller anden relevant baggrund  

 At du brænder for kommunikation  

 At du er god til at koordinere og bevare overblikket over mange detaljer 

 At du interesserer dig for kunst i en offentlig kontekst 

 At du har relevant erfaring fra uddannelse eller erhverv 

 At du er selvstændig og trives i et ofte hektisk miljø 
 
Varighed: 4 måneder med mulighed for forlængelse. 
  
Har du lyst til at arbejde med kommunikation og events i et kreativt miljø, og trives du med 
at have mange bolde i luften på en gang, så send en kortfattet ansøgning med cv og 
kontaktoplysninger til info@koes.dk  
 
ANSØGNINGSFRIST: 29. februar 2015 med start hurtigst muligt. 
 

mailto:info@koes.dk


Om museet: 
KØS er Danmarks og et af verdens eneste museer for kunst i det offentlige rum. Museet 
beskæftiger sig i udstillinger, forskning og formidling med de helt særlige udfordringer og 
muligheder, som kunsten møder i det offentlige rum, og fortæller fascinerende 
kunsthistorie, der knytter sig til dette virkefelt for kunsten – fra konge og kirke til nutidens 
velfærdssamfund, hvor kunsten bl.a. integreres på offentlige institutioner og som motor for 
byudvikling. Museets enestående samling består af 18.000 fantastiske skitser, modeller og 
forløb af forarbejder til kunst i det offentlige rum, som vidner om de spændende og 
udfordrende processer, der knytter sig til at skabe kunst i den sammenhæng – fra Edvard 
Eriksens originale gipsmodel til Den Lille Havfrue i 1:1, Paul Gernes’ udsmykning af en 
hemmelig regeringsbunker, Katrine Ærtebjergs skitser til Frederik den 8.’s Palæ på 
Amalienborg og modellen til Elmgreen&Dragsets omdiskuterede havdreng Han til 
havnefronten i Helsingør. 
 
For yderligere information kontakt Anne-Lill Bøndergaard Brok abb@koes.dk   
 
KØS Museum for kunst i det offentlige rum 
Nørregade 29 
4600 Køge  
Tlf. 56 67 60 20 
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