Studentermedhjælp - omviser
-

Omviser og frontpersonale søges til Malergården, Swanernes Kunstnerhjem, Grevinge

Malergården er åben for besøgende fra maj til oktober hvert år og vi modtager 10.000 besøgende
hver sæson.
Til sommersæsonen 2017 mangler vi en engageret omviser til at introducere de besøgende til
Sigurd Swanes kunst og Malergården. Du skal kunne formilde stedet og kunsten til både voksne
og børn på dansk, engelsk og også gerne på tysk. Du skal være indstillet på, at en del af
omvisningerne vil falde i weekenderne. Da omvisninger bookes løbende, kan vi ikke sætte tal på
præcis hvor mange det kommer til at dreje sig om – men ca. 30-50 i løbet af en sæson, der varer
fra maj til oktober.
Du kan eventuelt søge denne stilling som et supplement til stillingen som frontpersonale på
Malergården. 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 viser rundt.
Frontpersonalet er på arbejde enten i ugedagene eller som weekendvagt. Her skal du betjene
gæsterne, kasseapparatet, stille kaffe og mad frem, let rengøring, rundere, føre besøgsstatistik og
lave forefaldende museumsarbejde – du skal være serviceminded og fleksibel.
Som omviser referer du til Museum Vestsjællands kunstfaglige afdeling og som frontpersonale er
du en del af vores team af engagerede museumsassistenter, på Malergården. Vi sørger for
introduktion og oplæring, men hvis du har omviser erfaring er det en fordel.
KOMPETENCER
Hvem er du? For eksempel kunsthistoriestuderende eller studerende fra lignende humanistiske
eller æstetiske fag. Erfaring med mundtlig kommunikation til forskellige målgrupper. Du har
kunstfaglig viden og interesse for moderne, dansk kunst og kulturhistorie fra første halvdel af 1900tallet. Lyst til at sætte sig ind i et omfangsrigt og spændende stofområde. Du skal desuden være i
besiddelse af gode sprogkundskaber. Vær opmærksom på at vi forventer stor fleksibilitet i
ansættelsen, da der er tale om en blanding af skemalagte vagter som frontpersonale og skiftende
arbejdstider som omviser. Arbejde i weekender og efter kl. 17 må påregnes.
LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Arbejdstiden vil være skiftende, men minimum 5,5 timer pr. dag du er på arbejde som
frontpersonale og/eller 3 timer for omvisninger, der typisk varer 45 minutter. Det forventes, at du
kan arbejde både på hverdage og i weekender. Du vil blive ansat på HK-overenskomst for
studentermedhjælpere og vil få en vagtplan for 3 måneder ad gangen, som frontpersonale. Der vil
være ekstra timer i starten til oplæring.
ANSØGNING
Ansøgningsfristen er 3. april 2017.
Tiltrædelse tidligst 12. maj 2017.
Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte, daglig leder, Britta Tøndborg på telefon 2424
8008 / mail: brt@vestmuseum.dk, eller museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen, på telefon
2552 8336 / mail: jsk@vestmuseum.dk.
Send din ansøgning, cv og bilag som en samlet pdf-fil til Inge Frandsen, inf@vestmuseum.dk.
Mrk.: Ansøgning ”Omviser Malergården”

MUSEUM VESTSJÆLLAND
Malergården er den del af Museum Vestsjælland. Museum Vestsjælland er det statsanerkendte
kulturhistoriske museum for de godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland. Museum
Vestsjælland har 11 besøgssteder og museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk,
Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Ansvarsområdet omfatter også
arkæologien. Museet arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Inden for sit
ansvarsområde arbejder museet endvidere med kunst med tilknytning til museets geografiske
ansvarsområde. Museet beskæftiger 70 ansatte.
Læs mere om Malergården og Museum Vestsjælland www.vestmuseum.dk

