STILLINGSOPSLAG
Studentermedarbejder
Den Hirschsprungske Samling søger en studentermedarbejder, som brænder for det 19. århundredes
danske kunst, museumsdrift og formidling. Dine primære arbejdsopgaver vil have relation til museets arkiv,
fotosager, booking af omvisninger, besvarelse af faglige forespørgsler, og du vil bistå museets
videnskabelige personale, løse formidlingsopgaver i relation til samlingen og særudstillinger, deltage i
udstillingsarbejde, web-opdatering samt løbende administrative og praktiske opgaver. Stillingen fordrer
interesse for levende og faglig kvalificeret formidling af museets samlinger og særudstillinger, og man skal
være indstillet på også at indgå i museets korps af omvisere.

Faglige og personlige kvalifikationer
Du er kunsthistoriestuderende, evt. på kandidatniveau. Du har gode samarbejdsevner og sætter pris på en
travl og varieret hverdag, hvor der er rig mulighed for selvstændigt at byde ind med opgaveløsning. Du har
kendskab til og interesse for det 19. århundredes danske kunst. Derudover har du sans for mundtlig og
skriftlig formidling, og sans for systematik og detaljer, ligesom du er serviceorienteret i forhold til museets
booking og øvrige faglige forespørgsler.

Om Den Hirschsprungske Samling
Den Hirschsprungske Samling huser en fornem samling af det 19. århundredes danske kunst, heriblandt
mange hovedværker. Dertil kommer en enestående samling af kunstnerbreve, materielle effekter samt et
håndbibliotek. Museet har til huse i H.B. Storks fredede museumsbygning, og du får din daglige gang i et
smukt og levende hus. Den Hirschsprungske Samling er midt i proces, hvor vi har fokus på det udadvendte
arbejde, og hvor antallet af udstillinger og kontakten til publikum øges, samtidighed med at vi har fokus på
drift og systematik ift. samlingerne.
Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdet vil være 2-3 dage ugentligt og aflønnes efter gældende overenskomst med HK. Stillingen forventes
besat pr. 1. marts 2018. Ansøgning med CV sendes på mail til museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen
camkli@hirschsprung.dk senest onsdag den 7. februar 2018 med oplysning om, hvor du er i dit studie, dine
beståede eksaminer og din kunstfaglige interesse.
For yderligere oplysninger rettes henvendelse til Camilla på tlf. 35 42 03 36 eller camkli@hirschsprung.dk.

