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22. MARTS 2019 

PRAKTIKOPSLAG  

Vil du til 90 års fødselsdag? Roskilde Museum fylder rundt 11. november 2019 og søger 
en praktikant, der kan stå for udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af et brag af 
en fest! 

 

Om os 

Roskilde Museum blev grundlagt i 1929. Igennem årene har museet udviklet sig fra et mindre 
lokalhistorisk museum til en regional spiller. Museet genåbnede i 2018 med nye udstillinger i hele 
bygningen og fortæller nu byens historie fra oldtid til nyeste tid.  

Vi ønsker os en event som inviterer byens borgere – små som store – til fest den 11. november, hvor 
de officielle papirer blev underskrevet. Til dette arbejde søger vi en praktikant i 
efterårssemestret 2019 

 

Om dig 

Som praktikant i formidlingsafdelingen skal du varetage udviklingen af eventen far A-Z; fra 
udviklingen og konceptudvikling, udarbejdelse af program med de konkrete aktiviteter på dagen, til 
rammesætning af opgaverne for de øvrige studerende, som skal deltage i afviklingen, til evaluering af 
eventen. Udviklingen vil ske i samarbejde med museets formidlingschef og museumsinspektør på 
museet.  

 

Vi tilbyder: 

 Deltagelse i alle dele af processen 

 Strategisk og praktisk erfaring med formidlingsarbejdet på et kulturhistorisk museum 

 Erfaring med at omsætte didaktiske overvejelser og formidlingsgreb til konkrete 
produktioner 

 Faglig rammesætning og sparring  

 Mulighed for erfaring med projektudvikling 

 Mulighed for at dykke ned i forskellige kapitler af Roskilde Museums historie 

 

Vi forventer: 

 At du kan arbejde selvstændigt og har lyst til at omsætte teori til knivskarp praksis. 
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Side 2 

 At du kan lide både kreativt udviklingsarbejde og driftsopgaver. 

 At du er på museet minimum 3 dage om ugen – gerne mere. 

● At du er i gang med en videregående uddannelse inden for fag som kulturformidling, 
etnologi, arkæologi, historie eller lignende. 

● At du mødestabil, lærenem og ansvarsbevidst. 

 

Praktikken en ulønnet. 

 

Ansøgning og kontakt: 

Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning og CV til mailadressen sidselrs@romu.dk senest 
mandag den 26. april 2019. Angiv mailen ”PRAKTIKANT – 90 års fødselsdag” i emnefeltet.  

Har du spørgsmål eller brug for uddybende informationer, så er du velkommen til at kontakte 
formidlingschef Sidsel Risted Staun på mail sidselrs@romu.dk. Vi forventer at afholde samtaler 
onsdag den 2. maj. 

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge 
stillingen 
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