MUSEET SØGER UNDERVISERE
Vil du være en knalddygtig formidler af historie, så har vi det perfekte studiejob til dig – bliv en del af
læringsenheden på Danmarks Tekniske Museum! Museet søger undervisere, der kan starte omkring den
1. april 2019.
Om museet
Danmarks Tekniske Museum er inde i en forrygende udvikling med rebranding og gentænkning af, hvad
museet er og hvilken rolle museet skal spille i samfundet. I den forbindelse afsøges muligheden for at flytte
museet til Svanemølleværket i København. Museet afprøver nye veje for museumsdrift og forsøger at
række ud til nye brugergrupper. Kernen i arbejdet er museets genstandssamling, som regnes blandt de
bedste tekniske samlinger i Europa, og som skal benyttes til at skabe begejstring for teknologi, industri og
naturvidenskab samt inspirere til kreativitet og innovation. Det er denne rejse, du skal med på, og du skal
være med til at udvikle ny og relevant undervisning for elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Om stillingen
Du skal hovedsageligt indgå i museets trafikundervisning, der foregår hver dag fra april til oktober, dog ikke
i sommerferien. Undervisningen er målrettet elever fra 3. og 5. klasse og er en kombination af
dialogbaseret undervisning og aflæggelse af en praktisk cykelprøve.
Der udover underviser vi blandt andet i opfindelser og innovation, flyvningens historie, den industrielle
revolution og digitale værktøjer og kompetencer med mere. Vi lægger vægt på en dialogbaseret
undervisning, hvor forløbet er nærværende, perspektiverende og aktiverende.
Du vil også komme til at arbejde med aktiviteter i weekender og ferier, hvor du få mulighed for at afprøve
formidlingen på museets øvrige brugere.
Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, dog gerne minimum to dage om ugen. Stillingen aflønnes med
timeløn for studerende.
Om dig
Vi forventer, at du bringer passion for museer, teknologi og formidling med ind i arbejdet og både kan
samarbejde med andre, men også arbejde selvstændigt.
Vi er et sted med mange bolde i luften, og du får derfor rig mulighed for at prøve dine kompetencer og
ideer af i den virkelig verden og komme helt ind under huden på arbejdet på et museum.
Har du lyst til at være en del af teamet på Danmarks Tekniske Museum, så send en ansøgning til Jacob
Thorek Jensen (jtj@tekniskmuseum.dk).
Ansøgningsfrist den 13. marts 2019.

