
 
 
 

 
 
Arbejdermuseet søger museumsvært med administrative opgaver 
 
Arbejdermuseet ligger ved Nørreport, mellem Torvehallerne og Botanisk Have. Her 
tager vi årligt imod 100.000 gæster, som besøger vores udstillinger, deltager i vores 
arrangementer, spiser i vores restaurant, får undervisning fra vores skoletjeneste, og 
som afholder deres bryllupper, konferencer og møder i vores festsal.  
 
Afdelingen Publikumsservice på Arbejdermuseet har ansvaret for billetsalget, 
informationen, museumsbutikken, bookingkontoret, kaffebaren, lokaleudlejning, 
sikkerhedsmæssige spørgsmål, samt afvikling af gruppebesøg samt interne og eksterne 
arrangementer i festsalen. 
Vi tilbyder nu en bred og forskelligartet stilling som museumsvært med særligt fokus 
på administrative opgaver.  
 
Arbejdsområder: 
 

• Administration og fakturering i forbindelse med arrangementer og lokaleleje. 
 

• Administrative opgaver i forbindelse med drift af butikken: Bestilling af varer, 
fakturatjek, og lagerstyring vha. vores kassesystem. 

 
• Intern mødebooking og mindre interne arrangementer. 

 
• Publikumsserviceopgaver, såsom afløsning i butik og i kaffebar og assistance 

ved events og arrangementer, samt generel pleje af vores gæster.  
 

• Afløsning i bookingen ved sygdom, ferie og afspadsering, hvor der ydes 
omstillingsarbejde, rådgives om museets undervisningstilbud og tages imod 
bestilling af vores gruppetilbud. 

 
Relevante kvalifikationer og personlige kompetencer:  
 

• Kendskab til butiksdrift og/eller butikslagerstyring samt kendskab til 
kassesystemet Ajour 

 
• Kendskab til faktureringssystemet E-conomics 

 
 



 
 
 

• Kendskab til bookingsystemet Gecko 
 

• Erfaring fra lignende stilling, hvor du er vant til at arbejde med et højt 
serviceniveau, samt opgaver af administrativ/koordinerende karakter. 

 
• Er venlig, imødekommende og serviceminded, både overfor kolleger og gæster, 

og du er mødestabil og punktlig. 

• Du er disciplineret og god til at prioritere og planlægge dine arbejdsopgaver og 
du mister ikke overblikket og humøret grundet pludseligt opståede 
udfordringer. 

• Flydende i dansk og engelsk, mundtligt og skriftligt.  

 

Stillingen er ikke af akademisk karakter, og udviklings- eller formidlingsmæssige 
opgaver er ikke en del af jobbet. Ansøgere, som ikke kan dokumentere kendskab til 
flere af de nævnte kompetencer, vil ikke komme i betragtning til stillingen. 

 
Stillingen ønskes besat senest 1. februar 2018 og gerne tidligere om muligt.  
 
Vores nye museumsvært refererer til publikumschefen.  
 
Arbejdstiden er 34 timer ugentligt. Løn og ansættelsesforhold i henhold til HK-
overenskomst.  
 
Arbejdstiden ligger primært mellem kl. 8.00-16.00, ifølge kendt vagtplan. Aften- og 
weekendarbejde kan ved sjælden lejlighed forekomme. 
 
Arbejdermuseet ønsker at være en åben og inkluderende arbejdsplads, og opfordrer 
derfor alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen.  
 
Ansøgning og cv samt eventuelle bilag sendes på mail med emnet "museumsvært" til 
job@arbejdermuseet.dk senest 13. december 2017 kl. 24.00. Send din ansøgning 
hurtigst muligt, da vi muligvis afholder samtaler løbende. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til publikumschef Maia 
McCarthy på mmc@arbejdermuseet.dk eller på 33 48 03 37. 
 
 


