Odense Bys Museer søger rundvisere
Har du lyst til at arbejde med formidling af kulturhistorien til børn og voksne? Så er du måske en af de
rundvisere, vi søger ved Odense Bys Museer.
Odense Bys Museer er en samlet organisation af Odenses kultur- og personhistoriske museer, herunder Den Fynske
Landsby, Carl Nielsens Barndomshjem, H.C. Andersen Museum, H.C. Andersens Barndomshjem, Møntergården,
Mediemuseet, Fyrtøjet og Thriges Kraftcentral. Odense Bys Museers mål er at skabe formidling, der giver gæsterne
kulturhistoriske oplevelser, der pirrer nysgerrigheden, inspirere til fordybelse og som sætter ting, tid og sted i perspektiv.
Odense Bys Museer søger nye rundvisere, der vil være med til at formidle museets mange forskellige udstillinger gennem
rundvisninger og undervisningsforløb på følgende steder: H.C. Andersen Museum, Den Fynske Landsby, Møntergården
samt til læringsprojektet ”H.C. Andersen i undervisningen”.
Du kan læse mere om de enkelte museer på www.museum.odense.dk.
Du kan være pædagogstuderende, lærerstuderende, universitetsstuderende, efterlønner, pensionist, freelancer eller
noget helt andet – det vigtige er at:
- du er en levende og engageret formidler, der formår at gøre stoffet interessant og relevant for forskellige
aldersgrupper
- du har erfaring med at formidle til børn og voksne
- du har interesse for det fagområde museet formidler
- du er imødekommende og lyttende overfor dit publikum.
- du er struktureret, men også kan improvisere, hvis tingene ikke går som planlagt.
- du kan begå dig på engelsk – eller flere fremmedsprog.
Vi kan tilbyde:
- et fagligt udfordrende job, du selv kan påvirke og udvikle.
- et inspirerende og fleksibelt job, der kan kombineres med studier, freelancearbejde eller lignende.
- at du bliver en del af Odense Bys Museer netværk af rundvisere.
- at du kontinuerligt modtager faglig sparring og får mulighed for at deltage i kurser og lignende
- lønnet oplæring.
Du kan se mere om de forskellige rundvisninger og undervisningstilbud på www.museum.odense.dk/undervisning.
Vi gør opmærksom på, at der ikke kan forventes et fast ugentligt timetal, da arbejdet er afhængig af sæson og
efterspørgsel. Det er dog vigtigt at du har mulighed for at arbejde både hverdage og weekender, når der er efterspørgsel
fra vores kunder. Aflønning for undervisning/rundvisning sker som honorar.
Ansøgning:
Hvis dette er noget for dig, skal du sende en kort skriftlig ansøgning til Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense
C Att. Mette Stauersbøl Mogensen eller til mslar@odense.dk. I ansøgningen skal du skrive, hvilket museum/projekt du er
interesseret i at arbejde ved og hvorfor.
Odense Bys Museer opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge
stillingen.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Museumsinspektør Mette Stauersbøl Mogensen, mslar@odense.dk,
tlf. 2090 1312.
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