Digital projektleder til Danmarks Tekniske Museum
Er det dig der kan udvikle en digital platform for museets patentsamling og placere museet solidt på det
danske og internationale landkort?
Danmarks Tekniske Museum råder over den danske samling af prototyper, der er indleveret i forbindelse
med patentansøgninger fra 1894 til 1994. Danmarks Tekniske Museum ønsker at systematisere, opdatere
og aktivere disse prototyper – i daglig tale kaldet patentsamlingen for i samarbejde med en lang række
samarbejdspartnere at udfolde samlingens potentiale i en større kontekst for publikum.
Vi vil skabe en digital platform, som gør museet til en aktiv spiller, når det drejer sig om aktiviteter og
formidling af innovation og entreprenørskab. Hvordan har tidligere tiders disruption formet sig og hvordan
har innovation historisk set sat sit præg på det danske velfærdssamfund. Den digitale platform udvikler du
nu, men platformens funktion og betydning rækker ind i et fremtidigt nyt nationale tekniske museum, som
Danmarks Tekniske Museum arbejder på.
Som digital projektleder skal du være med til at
- Projektlede udviklingen af en digital platform
- Genererer og formidler ny viden om dansk patent- og innovationshistorie
- Formidle innovation i et nutidigt perspektiv
- Udvikle nye erhvervssamarbejder
- Sætte nye standarder for at kombinere digital formidling med museets øvrige aktiviteter
Om dig
- Skaber resultater og kan dokumentere det
- Er analytisk stærk og brænder for at tænke nyt
- Tænker og arbejder digitalt – strategisk og hands-on
- Er dygtig til at kommunikere og udarbejde fondsansøgninger
- Interesserer dig for teknologi og industrihistorie
- Brænder for at gøre Danmarks Tekniske Museum til det nye hotte sted i byen
- Har erfaring med projektledelse, budgettering, kontraktforhandling og budgetopfølgning
- Har erfaring med at udvikle partnerskaber og erhvervssamarbejder.
Vi kan tilbyde
Du får mulighed for at udvikle en unik digital platform for formidling af prototyper og innovationshistorie
som sætte museet på det internationale landkort.
Du kommer til et museum med en lang historie og en i international målestok unik genstandssamling, der
står overfor at skulle vise sit fulde potentiale de kommende år. Det er en opgave der fordrer vilje til at løse
vanskelige udfordringer, men også en opgave der rummer store muligheder.
Danmarks Tekniske Museum er det nationale statsanerkendt specialmuseum med ansvaret for Danmarks
Teknologi og Industrihistorie. Museet er stiftet i 1911 af Dansk Industri og Haandværkerforeningen i
København. For mere information se www.tekniskmuseum.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen, der er på 37 timer om ugen har tiltrædelse 1. februar 2018. Der er tale om en nyoprettet
projektstilling, som vi forventer forlænges. Lønfastsættelse følger gældende overenskomst. Dit primære
arbejdssted vil være Fabriksvej 25 i Helsingør. Danmarks Tekniske Museum ønsker at fremme ligestillingen
og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge
stillingen.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til museets direktør Jesper Buris Larsen på 27132222 på hverdage mellem
kl. 8.00 og 9.00, eller skrive på mail jebl@tekniskmuseum.dk hvis du ønsker at høre mere om stillingen.
Ansøgningsfrist og jobsamtaler
Skriv ”Patentprojekt” i emnefeltet og send din ansøgning til jebl@tekniskmuseum.dk senest 5. januar 2018
kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til samtale som vil foregå i januar 2018. Danmarks Tekniske
Museum skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

