
MUSEERNE PÅ ROSENBORG OG AMALIENBORG SØGER EN STUDENTERMEDHJÆLPER TIL FORMID-
LINGSAFDELINGEN

Er du vild med kultur, og har du flair for skrive? Er du hurtig til at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver? 
Og er du tiltrukket af at arbejde i krydsfeltet mellem kommunikation, marketing og PR, så læs videre. 
 
OM JOBBET
Opgaverne er alsidige og dækker indholdsproduktion til hjemmesiden og opdatering heraf samt moni-
torering og opdatering af forskellige onlineplatforme. En del af arbejdet falder inden for større enkelt-
projekter. Der er desuden brug for dig i forbindelse med byærinder og andre praktiske gøremål såsom 
laminering, opsætning af midlertidig skiltning mm. 

OM DIG
Du er formentlig studerende på 3. eller 4. år på en kommunikationsfaglig uddannelse eller har tilvalg i 
et kommunikationsfag. Samtidig er det vigtigt, at du har en stor interesse for kultur og lyst til at arbej-
de med et bredt udvalg af arbejdsopgaver for at udfolde den. 

Vi forestiller os, at du: 
*     er velskrivende på dansk med styr på retskrivningen
*     både mestrer samarbejde og selvstændigt arbejde
*     er fleksibel og fuld af godt humør
*     hvis du har erfaring med Photoshop, Wordpress og / eller SEO er det et plus.  

VI TILBYDER 

Der er tale om et varieret arbejde, hvor du vil få afprøvet en bred vifte af kommunikationsfaglige kom-
petencer. Stillingen er forankret i formidlingsafdelingen, der i det daglige bor ved Rosenborg. I afdelin-
gen er vi 16 medarbejdere, heraf 12 læringspiloter - studerende, der mundtligt formidler samlingen for 
vores gæster. Arbejdsomfanget forventes at ligge på 10-15 timer om ugen fordelt på to hverdage. Løn 
og øvrige ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for studentermedhjælpere i staten.  

INFORMATION OG ANSØGNING
For yderligere information kan du kontakte Jeanne Sølbeck på jes@kosa.dk eller 3318 6047. Ansøg-
ningsfristen er d. 17. april. Tiltrædelse gerne i løbet af maj. Send din ansøgning til jes@kosa.dk og 
vedhæft CV, eksamenspapirer samt eventuelle udtalelser. 

Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg giver et enestående indblik i livet for Danmarks 
konger og dronninger – menneskene bag det danske monarki. Se kunstskattene, de uvurderlige kroner 
og kronjuveler og bliv klogere på, hvordan kongefamilierne indrettede sig – og i det hele taget så på 
verden. Kongernes Samling er Danmarkshistorie i kongeligt perspektiv.


