
 

Studiepraktikant søges til Arbejdermuseets arrangementsteam 
 
 
Brænder du for at gøre historien levende og arbejde målrettet med publikumsaktiviteter? Vil 
du være med til udvikle og planlægge arrangementer fyldt med historie? Arbejdermuseet 
søger en praktikant til arrangementsteamet med opstart februar 2023. 
 
Vi søger studerende fra Moderne Kultur og Kulturformidling, historie eller beslægtede fag til 
at indgå et praktikforløb på museet i forårssemesteret 2023.  
Vi er et nyetableret arrangementsteam på Arbejdermuseet, der arbejder med en vision om 
at skabe mere liv i Arbejdernes Forsamlingsbygning, hvor Arbejdermuseet bor. Vores 
oplevelsesmission er at folk går herfra med styrket demokratisk selvtillid og deres oplevelse 
af at være en del af et større fællesskab både før og nu.  
Du skal være med til at lave research i arbejderhistorien, planlægge, få idéer, lave 
opsøgende arbejde, afprøve nye formater, udvikle en lydinstallation, finde den gode historie 
og ikke mindst afvikle arrangementer. Vi lover en stejl læringskurve, et dynamisk og 
fleksibelt team og mulighed for at blive relevante erfaringer rigere. Vi skal blandt andet 
arbejde med 100-året for Arbejdernes Oplysningsforbund.  
 
Vi søger en praktikant der 

 er interesseret at arbejde med oplevelsesdesign. 
 elsker at grave i historien efter anledninger og historier, der kan omsættes til 

oplevelse. 
 er nysgerrig og motiveret for at prøve kræfter med sin faglighed i praksis. 
 er dygtig til at formidle på skrift og i tale. 
 trives med forskelligartede opgaver 
 kan påbegynde praktikken 1. februar 2023  

 
Praktiske oplysninger  
Praktikken er ulønnet, og skal være en meritgivende og godkendt del af dit 
uddannelsesforløb, ligesom det er et krav, at du er studieaktiv.  
 
Ansøgning og frist  
Ansøgningsfrist 18. november 2022 
Ansøgning sendes til: job@arbejdermuseet.dk 
For spørgsmål vedrørende praktikken kan du kontakte arrangementsansvarlig Josefine Albris 
ja@arbejdermuseet.dk.  
 
Om os 
Arbejdermuseet er et moderne museum, bibliotek og arkiv for børn og voksne, nørder og 
novicer. Du kender os måske som museet med tørresnoren i gården, kaffe med Rich’s og 
gamle lejligheder, der fortæller historier om arbejderbevægelsen og arbejderes hverdagsliv. 
Men vi er mere end det. Med udgangspunkt i den fredede Arbejdernes Forenings- og 
Forsamlingsbygning fra 1879 i Rømersgade midt i København kigger vi ikke bare på fortiden, 
men tager aktivt del i nutiden og deltager i debatten om blandt andet demokratisk 
deltagelse, robotters indtog på arbejdsmarkedet, moderne slaveri og arbejdsvilkår.  
 


