
 

 

Vi søger en museumsvært der kan skabe gode oplevelser for vores gæster i museets 
ikoniske Kaffebar. 

 

Arbejdermuseet ligger ved Nørreport, mellem Torvehallerne og Botanisk Have. Her tager vi årligt imod 

over 100.000 gæster, som besøger vores udstillinger, deltager i vores arrangementer, spiser i vores 
restaurant, hygger i vores kaffebar, får undervisning fra vores skoletjeneste, og som afholder deres 

bryllupper, konferencer og møder i vores festsal.  

 

Afdelingen Publikumsservice passer bl.a. museets kaffebar på 1. sal:  
Kaffebaren er husets hjerte og formidlingsmæssige midtpunkt. Her tilbyder vi nu en stilling som 

museumsvært, med fokus på daglig drift og salgsoptimering; formidling af kaffebaren som en del af 

udstillingen 1950’erne; servering til mindre arrangementer/møder, samt praktisk/teknisk assistance 

ved arrangementer i den nærtliggende festsal.  
 

 

Arbejdsområde: 

 

• Daglig værtskab og drift af museets kaffebar: Salg og sortiment, varepræsentation og 

temasalg, bestilling af varer samt overblik over lagerbeholdning, hygiejne-kontrol og 

kasseoptælling. 

 

• Formidling af museets historie og udstillinger til kaffebarsgæsterne, med særligt fokus på 

kaffebarens historie i efterkrigstiden. 

 

• Ansvar for hele serveringsområdet: Kaffebarens siddepladser, nærtliggende mødelokaler, samt 

festsalen. 

 

• Praktisk og teknisk hjælp til arrangementer i festsalen: Opstilling/klargøring, AV-udstyr, 

forplejning. 

 
Relevante kvalifikationer og personlige kompetencer:  

 

Kendskab til cafedrift og/eller anden salgsfunktion, gerne fra museum eller anden kulturinstitution, 

eller fra butiks-, hotel- eller restaurationsbranchen. Vigtigst er at du har erfaring med salgsoptimering 
og brænder for at yde god service. 

 

Du er en varm og imødekommende vært, har situationsfornemmelse og du kan lide at skabe 

oplevelser, være på og fortælle. Du er udadvendt og elsker at snakke med mennesker, men du er 
endnu bedre til at lytte og engagere dig i vores gæsters egne historier.  

 

Du har erfaring med opsætning og brug af av-udstyr eller er indstillet på at blive oplært til at blive 

superbruger af vores eget udstyr. 
 

Du er mødestabil, punktlig og du er team-orienteret, smilende og en god kollega. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Du er disciplineret, fleksibel og god til at prioritere og planlægge dine arbejdsopgaver. Da ingen dage 

på museet ligner hinanden og planer ændres med kort varsel, er det vigtigt at du ikke mister 

overblikket og humøret grundet pludseligt opståede udfordringer. 

Flydende i dansk og engelsk, mundtligt og skriftligt.  

Stillingen er ikke af akademisk karakter, og udvikling af formidling er ikke en del af jobbet. Ansøgere 

bedes beskrive konkrete, relevante erfaringer med salg og service i ansøgningen. 

 

Stillingen ønskes besat senest 1. oktober 2018 og gerne tidligere om muligt.  

 

 

Vores nye museumsvært refererer til publikumschefen.  
 

Arbejdstiden er mellem 30 og 37 timer ugentligt, efter eget ønske. Hvis fuldtid arbejdes hver anden 

lørdag. Løn og ansættelsesforhold i henhold til 3F-overenskomst.  

 
Arbejdstiden ligger primært mellem kl. 10.30-16.15, ifølge kendt vagtplan. Aften- og weekendarbejde 

kan forekomme. 

 

Arbejdermuseet ønsker at være en åben og inkluderende arbejdsplads, og opfordrer derfor alle 
kvalificerede kandidater at søge stillingen.  

 

Ansøgning og cv samt eventuelle bilag sendes på mail med emnet museumsvært til 

job@arbejdermuseet.dk senest 8. august 2018. Samtaler vil blive afholdt den 14. og 15. august, og 
eventuelle 2. samtaler den 21. august. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til publikumschef Maia McCarthy på 

mmc@arbejdermuseet.dk og svar kan forventes i uge 30 og 31. 
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