Inspektør til Danmarks Tekniske Museum
Vil du være med til at forberede et nyt museum, arbejde med nogle af museumsbranchens ildsjæle og
forbedre bevaringsindsatsen på Danmarks ældste statsanerkendte museum, så har vi jobbet til dig.
Danmarks Tekniske Museum søger en dygtig inspektør senest per 1. februar 2018 til at varetage en
samlingsgennemgang med henblik på forbedring af bevaringsindsatsen. Danmarks Tekniske Museum
arbejder på udviklingen af et nyt museum og er i den forbindelse i gang med udarbejdelsen af opdaterede
indsamlings-, registrerings- og bevaringsstrategier. Sammen med samlingsgennemgangen vil det danne
grundlaget for museets fremtidige praksis på området.
Der skal endvidere udarbejdes en bevaringsplan samt foretages en vurdering af hvilke genstande, som har
behov for bevaringstiltag. Projektet er således en vigtig del af udviklingen af nyt museum og du vil spille en
central rolle, når museets fremtidige magasinstrategi fastlægges. Det fremtidige museum vil indtænke
digitalisering i alle aspekter af sin virksomhed, og samlingen bliver fremover en vigtig digital
kommunikationsplatform for museet.
Som inspektør vil du få ansvaret for at
- Skabe overblik og udvikle bevaringsplan for dele af samlingen i tæt samarbejde med museets registrator
og øvrige medarbejdere på området.
- Udarbejde en plan for samlingen med henblik på vurdering i forhold til; kassation, formidlingsværdi,
mangler, tilstand, konservatorfaglige behov samt magasinforhold.
- Udvikle museets fremtidige magasinstrategi.
Om dig
- Er cand.mag. i historie eller anden museumsrelevant uddannelse
- Har erfaring med håndtering af samlinger
- Udviser stor respekt for andres værdier, interesser, fagligheder og perspektiver
- Er systematisk, har gode analytiske evner og er samtidig resultatorienteret
- Har en stærk baggrund indenfor dansk teknologi- og industrihistorie
- Har erfaring i hvordan samlinger kan aktiveres for et bredere publikum
- Kan tilvejebringe et beslutningsgrundlag og prioritere
- Har indsigt i økonomi: hvad er business casen omkring de valgte løsninger
Vi kan tilbyde
Du får ansvaret for museets samlingsgennemgang og mulighed for at udvikle dig fagligt i en stilling, der
kræver selvstændighed, men også gode samarbejdsevner. Du vil komme til at præge museets
strategiarbejde på området og således også museets fremtidige udvikling og indsamlingspolitik.
Der vil desuden være et væsentligt element af praktisk arbejde og team work.
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. Stillingen er tidsbegrænset til januar
2019, men med mulighed for forlængelse. 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 ”Samling” 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.

