Brænder du for formidling og gode historier?
Kan du omsætte historiske kendsgerninger til levende fortællinger? Forstår du historien og vil du
elske at være med til at formidle den til museernes gæster, udvikle spændende
undervisningsforløb og bidrage til vores udstillinger, så er du den student, vi sørger.
Museerne Helsingør søger flere dygtige, udadvendte studerende, der er gode formidlere og kan
omsætte historien til spændende fortællinger både mundtligt og skriftligt. Vi ser gerne at du er
igennem dit bachelor-forløb på et studie, der har fokus på historie, didaktik/pædagogik og
oplevelsesbaseret formidling. Det er en fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af de områder,
vi formidler på museernes fire udstillingssteder; Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Museet
Skibsklarerergården og Flynderupgård Museet.
Du kan læse mere om museerne på http://www.helsingormuseer.dk/
Du skal være med til at løse opgaver, der spænder lige fra store strategiske opgaver som udvikling
af Danmarks Værftsmuseum, undervisningsforløb for børn og unge, skrive fondsansøgninger,
udvikling af nye udstillinger, SoMe-kommunikation, deltage i forskningsprojekter og research til
helt daglige men meget vigtige rutineopgaver, der handler om at tage godt i mod vores gæster og
formidle historien på vores lokationer for besøgende, grupper og uddannelsesinstitutioner. Det
hele sker i tæt samarbejde med museets ledelse, museumsinspektører, undervisningsansvarlig og
øvrige medarbejdere.
Det er vigtigt, at du er en dygtig formidler, god til at kommunikere, glad for at arbejde med børn
og unge, meget serviceminded og udadvendt og bidrager engageret i både små og store opgaver i
hele museumsorganisationen ugen rundt og i ferieperioder. Det er en fordel, men ingen
betingelse, at du har kørekort.
Vi kan tilbyde et hav af spændende og udviklende opgaver i en mindre museumsorganisation i et
område af Danmark, hvor historierne står i kø for at blive fortalt, formidlet, udviklet og forsket i,
og hvor der er et tæt samarbejde med de øvrige nationale museumsfyrtårne; Kronborg og M/S
Museet for Søfart.
Hvis du er interesseret så skynd dig at sende dit CV, en kort motiveret ansøgning og
karakterudskrift til Leder af Publikum og Oplevelse Thomas Nielsen tni08@helsingor.dk

