
 

 

  

 

 

 

  

Formidlere til Læringsenheden på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet 

(studiejob) 

 

Vidste du, at Christian 4.s kommende svigersøn druknede i Rosenborgs voldgrav eller, at H.C. An-

dersen læste højt for både Dronninger og Konger i Christian 8.s palæ? 

 

Brænder du som os for konger, kronjuveler, den levende historie og formidling, så er det nu, du skal søge dit 

nye studiejob. Læringsenheden hos Kongernes Samling søger studerende til at varetage læringsforløb og om-

visninger i de historiske værelser på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet. 

 

Lidt om os 

Kongernes Samling dækker over de danske kongers enestående samlinger af historiske genstande   i form af 

kunsthåndværk, møbler, billedkunst og ikke mindst kronjuveler fra 1600-tallet og frem til i dag.  

Som en del af læringsenheden vil du indgå i et engageret formidlingsteam, som formidler på Rosenborg Slot, 

Amalienborgmuseet og i Christian 7.s palæ.  

Ud over at skabe engagerende og spændende oplevelser for museernes mange gæster tilbyder Læringsenhe-

den også undervisningsforløb til daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser. Vi har fokus på dialog-

baseret undervisning, genstandsinddragelse og aktiv deltagelse. Vores pædagogiske profil, er forankret i en 

overbevisning om, at læring opstår, ved at tage udgangspunkt i den enkeltes livsverden og gennem ligeværdig 

dialog. Vores mål er at give alle mod og lyst til at gå på opdagelse i historien og få en forståelse for, hvor de 

selv kommer fra.  

 

Vi søger studerende, der brænder for at formidle historien til vores mange forskellige målgrupper. Som 

læringspilot hos os, sørger vi for, at du får en grundig introduktion til de to museer og dets samlinger 

samt oplæring og løbende sparring, supervision og feedback.  

 

Lidt om dig 

Vi forestiller os, at du studerer historie, kunsthistorie, litteraturvidenskab, sprogfag, er lærerstuderende 

eller lign.  

• Du brænder for at formidle på dansk og engelsk 

• Du er god til at tilegne dig ny viden. 

• Du er god til at arbejde selvstændigt men også til at samarbejde.  

• Du er imødekommende og engageret i opgaverne så vel som i gæsterne 

• Det er en fordel, hvis du kan formidle på tysk, fransk el. andre sprog 

• Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring.  
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Løn- og ansættelsesforhold 

Stillingerne ønskes besat snarest muligt, og senest pr. 1. marts. Ved ansættelsesstart påbegynder du et 

oplæringsforløb. Det er en forudsætning, at du er fleksibel og kan arbejde min. 10 timer ugentligt. An-

sættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. For at blive ansat skal du sikkerhedsgodkendes samt 

have en ren straffe- og børneattest.  

 

Vi afholder løbende samtaler. Send derfor venligst din ansøgning hurtigst muligt til sl@kosa.dk. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udviklings- og undervisningsmedarbejder Marie Henriksen på 

mh@kosa.dk / tlf. 4880 3089. Eller til Chef for læring, aktiviteter og events Sissel Dreiøe Langkilde på 

sl@kosa.dk / tlf. 4880 3091. 
 

For yderligere information se www.kongernessamling.dk  
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