Er du en god formidler og interesserer du dig for
historie?
Museerne Helsingør søger dygtige, udadvendte formidlere, der ikke er bange for at hoppe i dragt fra
1800-tallet og gå en byvandring.
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: arbejde med spændende undervisningsforløb,
forestå byvandringer og lave nærværende formidling i vores udstillinger, så er du den person, vi sørger.
Museerne Helsingør er et kommunalt drevet statsanerkendt museum, der fra 1. januar 2021 består af
tre udstillingssteder: Helsingør Bymuseum, Skibsklarerergården og Værftsmuseet, alle beliggende i
Helsingør bymidte. Vi har brug for flere hænder til at varetage omvisninger, byvandringer og
undervisning.
Det er en fordel hvis du har kendskab til Helsingørs historie eller til de historiske områder, vi formidler
på Museerne Helsingør, men ikke et krav.
Du kan læse mere om Museerne Helsingør på helsingormuseer.dk/
Dine arbejdsopgaver:
Du skal kunne varetage omvisninger på Helsingør Bymuseum og på Skibsklarerergården og byvandringer
i Helsingør by.
Du skal kunne undervise forskellige undervisningsforløb.
Du skal i mindre omfang være med til afvikling af events og arrangementer.
Din profil:
Du er måske studerende, men det er ikke et krav, måske i historie, etnologi, lærer eller noget helt fjerde
Du er interesseret i historie og har en basal historisk viden.
Du er ikke bange for at optræde i dragt til byvandringer og omvisninger.
Du er en nærværende og god formidler, der forstår vigtigheden af at skabe god stemning for både børn
og voksne.
Vi tilbyder:
Et fleksibelt job hvor man bliver booket alt efter behov, nogen måneder er der omvisninger og
byvandringer hver weekend i andre perioder er det sjældnere.
En god oplæring.
En spændende arbejdsplads i en by med en stor og vigtig historie.
Hvis du er interesseret så skynd dig at sende dit CV samt en kort motiveret ansøgning.

Ansættelsesforhold:
Arbejdstiden vil være på Skibsklarergården, på Helsingør Bymuseum og i Helsingør Bymidte.
Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge i dagtimerne alle ugens dage. Lønnen er timebetalt og svarer til et
studenterjob.
Send en ansøgning og CV hurtigst muligt, vi indkalder til samtale løbende og ansætter når den rette dukker
op. Vil du vide mere så ring til eventkoordinator Frederikke Heick på tlf. 2714 7323 eller på
frehe@helsingor.dk

