Formidler i Skoletjenesten
Museum Sydøstdanmark, Holmegaard

Museum Sydøstdanmark søger en formidler med stort "F" til skoletjenesten.
Museum Sydøstdanmark består af kulturhistoriske museer i Køge, Næstved og Vordingborg Kommuner.
Som medarbejder i skoletjenesten formidler du derfor i alle tre kommuner og har fast arbejdsplads sammen
med skoletjenestens øvrige medarbejdere på Holmegaard Værk i Næstved.
I Skoletjenesten får børn, unge og voksne et afbræk fra hverdagen og møder kulturhistorien som en
nærværende, relevant, underholdende og tankevækkende oplevelse, der ofte indbefatter, at man selv skal
gøre noget, tænke efter og tage valg. Det vil være din opgave at skabe den oplevelse.
Dine primære ansvarsområder og opgaver:
Du skal udvikle og gennemføre formidlingsforløb til alle museets destinationer. Både faste forløb til kataloget,
men også workshops og aktiviteter, der popper op i forbindelse med events og åbninger. Der er højt til loftet i
skoletjenesten, så der er god plads til dine ideer og initiativer.
Du vil endvidere indgå i det team, der udvikler online undervisningsmaterialer, der kan findes på Museum
Sydøstdanmarks undervisningssite.
Dine kvalifikationer:
•

Du elsker at "være på" og er først og fremmest god til at formidle, så dit publikum - uanset alder føler sig både underholdt, beriget og inddraget.

•

Du elsker at lege og har lyst til at skabe trygge rammer, hvor børn kan opleve historie med krop og
sanser.

•

Dit primære fagområde er kulturhistorie og samfund, og du må også gerne have en kreativ åre. Vi er
åbne for, at du har yderligere fagområder, du kan bringe i spil.

•

Du har flair for og lyst til at inddrage kreative og skabende aktiviteter i forløbene.

•

Du er god til at reflektere over didaktiske og pædagogiske valg, når du udvikler forløb.

•

Du skriver godt og har det fint med at beskrive de forløb, du udvikler.

•

Du er meget selvstændig og på samme tid vant til at indgå i et team, hvor den enkeltes indsats er en
vigtig brik i den fælles succes.

Yderligere krav:
•

Du skal have kørekort, da der er transport mellem destinationerne.

•

Du skal være klar til formidle og lave aktiviteter på de tidspunkter, hvor museet er mest aktivt. Det
betyder, at du også skal arbejde i skolernes ferier samt i weekender.

Stillingen forventes besat pr. 1/8-2019 og er fastsat til 37 timer ugentligt.
Er du interesseret i stillingen og har yderligere spørgsmål opfordres du til at kontakte Skoletjenesten v/Steen
Djurhuus tlf. 3118 6827 eller Kathrine Olldag tlf. 3145 9149.
Ansøgning og CV sendes til job@museerne.dk senest den 19. maj 2019.
Du kan læse mere om Museum Sydøstdanmark på: www.museerne.dk.

