
 

 
Bibliotekar eller informationsspecialist med stærke digitale kompetencer 

Har du stærke kompetencer indenfor digitalisering og drift af registreringssystemer og databaser, 
og kunne du tænke dig at arbejde på et fagbibliotek, der beskæftiger sig med vigtige historiske og 
aktuelle samfundsspørgsmål, så har du nu muligheden for et spændende og alsidigt arbejde.  

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er et kulturhistorisk museum, 
bibliotek og arkiv, der beskæftiger sig med helt centrale faktorer bag udviklingen af nutidens 
samfund. Vi er indgangen til viden om den danske arbejderbevægelses historie. Siden 1909 har vi 
indsamlet materiale fra bevægelsens politiske, faglige, kooperative og kulturelle organisationer. 
Hos os vil du komme til at arbejde med store og brede samlinger af bøger, tidsskrifter, fotos, 
plakater og småtryk, der belyser arbejdernes organisering og fællesskaber fra industrialiseringen 
og frem til i dag. 

I de kommende år ønsker vi at videreudvikle institutionens evne til at bevare, registrere og 
tilgængeliggøre digitalt materiale, og til at tilbyde fleksible og brugervenlige platforme til at tilgå 
vores omfattende samlinger. Til det arbejde søger vi en medarbejder med stærke 
informationsvidenskabelige kompetencer, som brænder for at gøre arbejdernes og 
arbejderbevægelsens historie tilgængelig for såvel forskere, som skoleelever og alment 
interesserede.  
 
Arbejdsområde og opgaver  
Med udgangspunkt i bibliotekssamlingen vil du indgå i en bred vifte af opgaver, der spænder fra 
klassiske biblioteksfaglige områder som katalogisering, vejledning, ind- og udlån samt bogindkøb 
til mere generelle opgaver med tilgængeliggørelsen af institutionens samlinger 

Stillingen indeholder dog tre særlige fokusområder:  
 

1) Med udgangspunkt i stærke kompetencer indenfor informations- og vidensstyring at 
drifte vores arkiv- og biblioteksdatabase, medvirke til at optimere institutionens digitale 
infrastruktur og tilgængeliggøre vores samlinger på tværs af både egne og delte platforme. 
 
2) At fortsætte arbejdet med at registrere og digitalisere institutionens store fotosamling. 
 
3) At tilgængeliggøre og demokratisere museets viden og samlinger bl.a. gennem 
brugerinvolverende digitale projekter.  



Du vil indgå i institutionens samlingsafdeling, hvor vi med udgangspunkt i institutionens identitet 
som både museum, bibliotek og arkiv arbejder tæt sammen med øvrige afdelinger og i stigende 
grad med eksterne samarbejdspartnere, aktører og brugere.  
 
 
Din profil: 

 Du har en relevant akademisk uddannelse f.eks. indenfor biblioteks- og 
informationsvidenskab eller tilsvarende kvalifikationer. 

 Du har kompetencer indenfor arbejdet med digital vidensformidling og databasestyring. 
 Du forstår at tænke på tværs mellem system og bruger. 
 Du er fortrolig med projektarbejde og er vant til at arbejde efter målsætninger.  
 Du har forudsætninger for at vejlede brugere inden for vores emnefelt omkring moderne 

politisk historie og arbejderbevægelsens udvikling.  
 Du kan arbejde selvstændigt, og du er omhyggelig og systematisk i dit arbejde.  
 Du er imødekommende og kan kommunikere med mange forskellige brugere.  
 Som bibliotek, arkiv og museum forventer vi, at du kan ideudvikle og arbejde på tværs af 

disse samlinger og områder.   
 Du har gode samarbejdsevner og trives med at arbejde på en fleksibel og dynamisk 

arbejdsplads.  
 
 
Ansættelsesforhold  
Der er tale om en fast stilling med titel af bibliotekar.  

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og stillingen ønskes besat d. 1. januar 2019.  

Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til relevant overenskomst.  

Arbejdspladsen er primært på Hørsvinget 5, 2630 Taastrup samt sekundært på Rømersgade 22, 

1362 København K.  

 
Ansøgning  
Send din ansøgning, CV med referencer og relevant dokumentation til job@arbejdermuseet.dk 
senest den 29. oktober kl. 12.00. Angiv ”Bibliotekar” i emnefeltet. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 45 og evt. 2. samtaler i uge 46.    

Spørgsmål  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til samlingschef, Margit Bech 
Vilstrup på mail: mbv@arbejdermuseet.dk eller på telefon 33480317. 

Arbejdermuseet ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, 
og opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge 
jobbet.  


