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Har du lyst til at arbejde med kunst i offentlige rum? 
 
Studentermedarbejder søges til kunstfagligt arbejde på KØS Museum for kunst i det offentlige rum 
 
Har du lyst til at vide mere om hvad kunst i offentlige rum kan være? Vi søger en studentermedarbejder (fra 
kunsthistorie) der kan indgå i det team, som arbejder med museets samling. 
 
KØS Samlingen rummer en omfattende og nationalt set helt enestående samling af skitser, modeller og 
diverse typer dokumentation af vidt forskellige kunstværker fra offentlige rum rundt omkring i Danmark. 
Arbejdet på KØS vil give et helt unikt indblik i, hvad kunst i offentlige rum er for en størrelse, hvad der sker 
indenfor feltet lige nu, og hvilke praksisser, processer og udfordringer, der er forbundet med kunstprojekter, 
når de optræder permanent eller midlertidigt, f.eks. i byrum eller i offentlige institutioner.  
 
Dine arbejdsopgaver 
Arbejdet i samlingen består af opgaver, der giver vigtig viden om grundlæggende museumspraksisser 
vedrørende erhvervelser, registrering, formidling og kunsthåndtering. Du vil få en introduktion til 
kunsthåndtering og mulighed for at arbejde værknært med museets samling. Du vil naturligvis også komme 
på kursus i museernes helt nye registreringssystem, SARA, så du kan arbejde med registrering af nye 
erhvervelser til museets samling. 
Solid faglighed, interesse for kunst i offentlige rum, naturlig nysgerrighed og grundighed samt varsomhed 
med kunstværkerne og generelt kendskab til it og research er vigtige forudsætninger for netop denne 
stilling.  
 
Vi kan tilbyde dig en ugentlig arbejdsdag på 7 timer og du vil være en blandt flere studentermedarbejdere på 
museet, da der også er ansat studenter i vores formidlings- og kommunikationsafdeling. 
 
Har du lyst til at prøve kræfter med kunst i offentlige rum og arbejdet i museets samling, så send en kortfattet 
ansøgning med CV og eksamenspapirer til Ib Jørgensen ij@koes.dk 
Henvendelse snarest og senest den 25. oktober 2018. Vi afholder samtaler på KØS i uge 44. Hvis du får 
tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest. 
 
For yderligere information eller spørgsmål kontakt samlings- og forskningschef Lene Bøgh Rønberg på  
5667 6020. 
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