ROMU søger museumsinspektør til nyere tids kulturarv
og formidling på Frederikssund Museum, Færgegården
Museumskoncernen ROMU søger en fagligt stærk medarbejder til at varetage stillingen som museumsinspektør inden for både nyere tids kulturarv og
formidling. Stillingen er knyttet til museets besøgssted i Frederikssund Kommune med primær arbejdsplads på Frederikssund Museum, Færgegården.
Du skal have et solidt kulturhistorisk fundament, og en interesse for lokalområdets kulturarv, herunder museets kommende fokusområder om bl.a. Roskilde Fjord. I stillingen indgår tillige opgaver tilknyttet museumslovens kapitel
8.
Som museumsinspektør får du ansvar for at løse opgaver inden for både
kulturarvs- og formidlingsområdet. Det betyder, at du skal:
•
•
•
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gennemføre kulturhistoriske undersøgelser, inkl. publicering, samt tilknyttet indsamling,
deltage i engageret i de igangværende og kommende samlingsopgaver,
kunne udvikle og gennemføre formidling til en bred og differentieret
målgruppe, ligesom du skal indgå i en lang række lokale samarbejder, fra kommunale partnere til lokale frivillige.

Hvem er du?
• Du kan arbejde selvstændigt, målrettet og deltage i implementering
af museets strategiske indsatsområder.
• Du kan have projekt- og budgetansvar.
• Du er stærk i både skrift og tale, og er nysgerrig på dit fag, herunder
løbende tilegne dig ny viden inden for både kulturhistorie, museologi
og formidling.
• Du er nysgerrig på at udvikle ny praksis og er interesseret i at arbejde
tværfagligt.
• Du har erfaring med både formidling og forvaltning.
• Du har en faglig baggrund inden for humaniora, og har min. 3-5 års
erfaring inden for området.
Stillingen er på 37 t. ugt. og til besættelse 1. marts 2019. Stillingen er organisatorisk forankret i museets formidlingsafdeling, og du vil have reference til
museets formidlingschef.
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Dog vil du gennem dine kulturarvsopgaver indgå i Kulturarvsafdelingen, hvor
opgaverne tilrettelægges i samarbejde med museets vicedirektør. Forventeligt fylder formidlingsopgaverne 60% af arbejdstiden.
Aflønning efter gældende overenskomst inden for det statslige område.
Som arbejdsplads vil du have en række af museets besøgssteder, og kørekort er derfor en forudsætning.
Læs museets kommende strategi (uploades i uge 51) på www.romu.dk
For yderligere oplysninger kontakt:
Formidlingschef Sidsel Risted Staun
T 46 31 65 19
E sidselrs@romu.dk
eller
Vicedirektør, Iben Bækkelund Jagd
T 46 31 65 07
E ibenjagd@romu.dk
Ansøgningsfrist:
11. januar 2019 kl. 9.00.
Der gennemføres samtaler i uge 4.
Ansøgning fremsendes til romu@romu.dk
mrk. ”Inspektør”
ROMU er en selvejende institution. Museet er at af landets store, kulturhistoriske museer med besøgssteder i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, inkl. RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur.
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