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Praktikant til Danmarks Rockmuseum 
 

Danmarks Rockmuseum er i støbeskeen med forventet åbning ved årsskiftet. Arbejdet 
på museets udstilling er i fuld gang, og vi søger derfor tre til fire praktikanter til 
assistance af udstillingsteamet. Som praktikant får du en unik mulighed for at bidrage til 
realiseringen af et nyskabende museum for den danske rock- og popmusiks historie. 
 
Hvem er vi? 
Danmarks Rockmuseum sætter fokus på de unge, på deres betydning for samfundsudviklingen og på 
rock- og popmusikken som det første globale kommunikationsmiddel for ungdomskulturen. Det bliver et 
museum om unge og for unge. Her vil du kunne sætte dig til rette med høretelefoner i fordybelseszonen, 
danse dig gennem musikhistorien eller selv få fingrene ned i musikken i lydstudiet. 
 
Læs meget mere om projektet på www.danmarksrockmuseum.dk 
 
Hvor bor vi? 
Vi holder til på Musicon, Roskildes nye, musiske bydel – 10 mins gang fra Roskilde Station.  Området 
rummer allerede nu et danseteater, verdensberømte skatefaciliteter, et galleri, en lydlegeplads mm. – så 
du bliver på alle måder del af et kreativt pionér-projekt. 
 
 
 
 

http://www.danmarksrockmuseum.dk/
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Arbejdsopgaver 
Vi har en række, forskelligartede opgaver, vi har behov for assistance til. Ansøgeres uddannelsesmæssige 
baggrund og relevante erhvervserfaring vil være udslagsgivende for, hvilke type opgaver, man vil være 
med til at løse som praktikant på sekretariatet.  
 
Mulige arbejdsopgaver er f.eks. at: 
 

- Bistå museumsinspektørerne med research og indholdsgenerering. Det kan f.eks. være at 
lokalisere egnede fotos, lyd, levende billeder og andet materiale i diverse arkiver og samlinger til 
brug for den kommende udstilling. 
 

- Bistå ved afholdelse af workshops, fokusgrupper og lignende i relation til udstillingsarbejdet. 
 

- Bistå ved kommunikationsopgaver, brug af sociale medier m.m. 
 

- Bistå ved udvikling af formidlingstjeneste, herunder undervisningsforløb. 
 

- Bistå ved arbejde med sponsorater og markedsføring. 
 

- … plus andre opgaver, der måtte opstå undervejs. 
 
 
Vore forventninger 
Vi tilbyder en spændende hverdag, hvor du kommer helt ind i ’maskinrummet’ og er med til det 
fascinerende arbejde med at få et helt nyt og anderledes museum ud over rampen. Til gengæld forventer 
vi, at du som minimum er på sidste del af bachelor-delen. Samtidig skal du have en stor grad af 
selvstændighed, gåpåmod og grundighed, da du vil få tildelt et stort ansvar, ligesom din evne til at indgå i 
et team er meget vigtig. 
 
Start for praktikperiode: Medio august / 1. september 2015 efter aftale 
 
Ansøgningsfrist: 20. april 2015 
 
Ansøgning sendes pr. mail til: 
rockmuseum@roskilde.dk 
 
Vi kan desværre ikke tilbyde løn, men til gengæld masser af pionér-ånd og en mulighed for at få 
dokumenteret en lang række brugbare og perspektivrige kompetencer på CV’et.  
 
Evt. spørgsmål rettes til: 
 
Museumsinspektør    Museumsinspektør 
Jacob Westergaard Madsen   Martin Rovang Jensen 
Mobil 29 42 41 55    Mobil 29 42 41 52 
jacobwm@roskilde.dk    martinrj@roskilde.dk 
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