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Drømmer du om en fremtid med samlingsarbejde?  

Museumskoncernen ROMU søger en praktikant i efterårssemestret 2019 til at varetage opgaver med 

registrering og research af museets studiesamling. 

Du vil lægge grund for formidlingsafdelingens fremtidige brug af pædagogiske genstande i 

oplevelses- og læringssituationer - og få konkret erfaring med det nye nationale registreringssystem 

SARA. Undervejs vil du få rig sparring og mulighed for at deltage i den daglige arbejdsgang på 

koncernens hovedkontor i Roskilde.  

Om os: 

ROMU er en statsanerkendt museumsorganisation med 8 besøgssteder i Roskilde, Lejre og 

Frederikssund kommuner. ROMU ønsker at være en markant aktør i kulturlivet og ROMU har 

ambition om at aktualisere viden om kulturarv og at gøre denne relevant og vedkommende. ROMU 

er et af 10 museer, der på landsplan er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet 

med landets fredede fortidsminder. Museet forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland. Læs 

mere om ROMU på www.romu.dk  

Om dine opgaver:  

SARA (efterfølgeren for REGIN) er museernes fælles system til registrering og administration af 

samlinger – og blev taget i brug i 2019. SARA skal være med til at sikre det både det lokale, regionale 

og nationale overblik over de danske museers samlinger. Alle statslige og statsanerkendte museer er 

forpligtet til at indberette oplysninger om deres samlinger i systemet.  

Som noget nyt blev der åbnet op for, at museernes pædagogiske genstande kan indskrives i systemet. 

De pædagogiske samlinger er genstande, som bruges aktivt i formidling og derfor ikke indgår i den 

ordinære samling, da de i kraft af den forsatte brug vil forgå med tiden. Disse genstande har hjemme 

på vores magasiner, men er endnu ikke registreret.  

Det vil være dit hovedprojekt i praktikperioden. Det er derfor væsentligt, at du har godt indblik i 

kulturhistorie og evner at holde overblik, mens du som person holder af at fordybe dig og finder dig 

tilrette i arbejdsopgaver, der strækker sig fra strategisk refleksion til konkret tastning. 

Vi tilbyder: 

● Et konkret projekt med arbejdsopgaver, som forbliver synlige efter endt ophold.   

● En fast kontorplads på Roskilde Museum, ROMU – men med 2/3 af tiden på museets 

magasin. 
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Side 2 

● Oplæring i og konkret arbejdserfaring med det nationale registreringssystem SARA, herunder 

solid erfaring med bredden i magasin- og samlingsarbejde.  

● Løbende sparring og vejledning samt mulighed for at opleve og erfare en museumshverdag.  

● Fleksibilitet ift. skemalægning af dine arbejdsdage med hensyn til dit studieliv. Det er således 

muligt for dig at deltage i evt. praktikundervisning eller valgfag på dit uddannelsessted 

undervejs. 

Vi forventer: 

● At du kan arbejde selvstændigt, er struktureret, og ikke keder dig ved at gentage opgaven men 

snarere motiveres af at der er stringens i opgaven.  

● At du kan være her min. 3 dage om ugen i min. 3 måneder.  

● At du er i gang med en videregående uddannelse inden for fag som kulturformidling, 

etnologi, arkæologi, historie eller lignende.  

● At du kan arbejde selvstændigt, er 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 ”SARA-PRAKTIKANT” 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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