
 
 
Museumsværter til Arbejdermuseet  
 
Du kender os måske som museet med tørresnoren i gården, kaffebaren og de gamle lejligheder, der 
fortæller historier om arbejderbevægelsen og arbejderes hverdagsliv. Men vi er meget mere end det. Med 
udgangspunkt i den fredede Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879 i Rømersgade midt i 
København er vi en moderne museumsattraktion, der sidste år tog imod 116.000 gæster i forbindelse med 
museumsbesøg, undervisning, arrangementer, debatter, koncerter og konferencer.  
 
Vi arbejder løbende med udviklingen af den serviceoplevelse, der skal sikre vores gæster den helt særlige 
oplevelse det er at besøge Arbejdermuseet. I dag svarer hele 97% af vores gæster, at de føler sig godt taget 
imod på museet, og vores dygtige og engagerede værter er helt afgørende medarbejdere i dette arbejde.   
 
Netop nu søger vi fire nye timelønnede værter, der har lyst til at være en af del af vores værtsteam.   
 
Arbejdsområde 
Som museumsvært har du et alsidigt og varieret arbejde. Det ene øjeblik tager du imod vores gæster med 
et smil, får dem til at føle sig velkomne og sender dem velinformeret videre ud i vores udstillinger. Det 
næste øjeblik serverer du kaffe med Richs og kiksekage, mens du giver en kort historie om husmorens 
kamp for at få kaffen til at strække i efterkrigsårene. På din rundering i udstillingerne falder det dig 
naturligt at sikre, at der er pænt og indbydende. Ligesom du altid står klar til at tage imod og vejlede 
konference- og mødegæster.   
 
Dine primære arbejdsopgaver er:  
 

• Tage godt imod museets gæster, så alle føler sig taget godt imod og får en god museumsoplevelse.  
• Servicere, vejlede og informere vores gæster om udstillinger, varesalg, sikkerhed etc.  
• Forestå salg i museets butik og kaffebar herunder vareopfyldning, oprydning, lettere rengøring. 
• Sikre museets samlinger og genstande ved at rundere i udstillinger og bygningen og forebygge 

tyveri, brand, slitage etc.  
• Indgå som vært ved arrangementer og udlejning af museets festsal og øvrige mødelokaler ved 

konferencer, koncerter etc. i og uden for museets normale åbningstid.  
 

Kvalifikationer  
Vi forestiller os, at du  
 

• Er oprigtig interesseret i at skabe gode oplevelser, er serviceminded og har lyst til at tale med og 
give alle vores gæster - store som små - en særlig oplevelse  

• Har overblik, er tålmodig og kan holde hovedet koldt, når der er travlt   
• Er ansvarlig, fleksibel og er en rigtig god kollega  
• Er initiativrig og opsøgende omkring forefaldende opgaver   
• Har en fysik, som tillader lettere rengøringsopgaver og mulighed for at hjælpe med opsætning af 

mødeinventar ved udlejning etc.  
• Har gode engelskkundskaber   
• Kan arbejde hver anden weekend 

 
 



 
Løn og ansættelsesvilkår  
Vi søger fire museumsværter til et minimums ugentligt timetal på  
 

• 18 timer (to stillinger)  
• 16 timer (én stilling)  
• 13 timer (én stilling)  

 
Du vil blive vagtsat hver anden weekend og herudover vil der være vagtsatte vagter i hverdage. Der vil for 
alle fire stillinger være mulighed for løbende at byde ind på flere timer.  
Vi forventer, at du lejlighedsvis og i perioder kan afløse i forbindelse med ferieafvikling, sygdomme etc.  
 
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem 3F og Arbejdermuseet. 
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. november.  
 
Yderligere information  
Læs mere om Arbejdermuseet på www.arbejdermuseet.dk  
Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at skrive til Program & Publikumschef, Linda 
Nørgaard Andersen på lna@arbejdermuseet.dk  
 
Ansøgningsfrist er den 4. september kl. 15.00  
Ansøgning, vedhæftet cv og eventuelle referencer sendes til job@arbejdermuseet.dk med ”Museumsvært” 
i titelfeltet. I ansøgningen bedes du angive hvilken stilling, du søger.  
Vi forventer at afholde samtaler i uge 38.  
  
Arbejdermuseet ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler samfundet generelt, og opfordrer 
derfor alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


