
	

Oluf Høst Museet søger Kunst-og kulturudvikler 

 

Oluf Høst Museet søger en kunstfaglig medarbejder til en tidsbegrænset deltidsstilling (i gennemsnit 10-12 
t/uge) med opstart hurtigst muligt.  

OHM er inde i en særdeles positiv udvikling og vil efter en fondsfinansieret totalrenovering og nyindretning 
kunne åbne igen til sommer. Museet er hovedsageligt finansieret af projektstøtte fra fonde og 
egenindtjening. Foruden formidling af Oluf Høsts kunstneriske virke vises der årligt særudstillinger - dels på 
selve museet og dels i Høsts sommeratelier.  

Om st i l l ingen:  

Arbejdet vil bestå af kuratering og formidling af Oluf Høst Museets faste samling. Hertil skal du stå for 
museets kommunikation i både analog og digital form (hjemmeside og SoMe) i forbindelse med genåbningen 
af museet. 

Desuden består arbejdet i planlægning af de kommende års særudstillinger, hvilket blandt andet indebærer 
projektudvikling, fundraising, implementering og markedsføring af disse. 

Ud over de nævnte arbejdsopgaver kan der blive tale om udvikling af et særskilt projekt (hvortil der skal 
søges fondsmidler) i form af nytænkning af formidlingen af hele Oluf Høsts virke. Formidlingen skal tænkes 
på flere forskellige niveauer i formater såsom film, apps, foldere, undervisningsmateriale og ikke mindst en 
ny hjemmeside.  

Har du lyst til at få hænderne ned i museumsarbejdets mange forskellige områder i tæt samarbejde med 
museets direktør samt deltage i det spændende udviklingsarbejde i forbindelse med det nye Oluf Høst 
Museum, må du ikke tøve med at tage kontakt til os. Arbejdet må meget gerne foretages hjemmefra, men 
du skal regne med at være fysisk tilstede på museet i kortere eller længere perioder. 

Vi forventer, at du har en kunstfaglig baggrund (cand. mag. i kunsthistorie eller tilsvarende uddannelse), er 
en stærk formidler med gode kommunikative evner skriftligt såvel som mundtlig og er fleksibel hvad angår 
arbejdstid. Til gengæld vil museet kunne være fleksibel og indrette arbejdet efter dit behov. 

Vi skal have din motiverede ansøgning på maksimalt én side, CV samt evt. relevante bilag senest d. 22. marts 
2022. 

Send din ansøgning til oh@ohmus.dk  

Alle ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til gældende GDPR-forordninger. 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende og hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte museumsdirektør Martin Brandt, tlf.: 
21242552, mail: oh@ohmus.dk 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 


