Afdelingsleder (arkivar)
Brænder du for arbejderhistorie? Synes du, det lyder spændende at arbejde i en synlig
kulturinstitution med en alsidig samling og 100.000 gæster årligt? Har du lyst til at tænke på tværs
af traditionelle institutionsskel? Så er jobbet som afdelingsleder (arkivar) på Arbejdermuseet &
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv måske noget for dig.
Du skal have
-

en uddannelse som historiker e.l. Du skal minimum være magister og gerne ph.d., og er du
specialiseret i arbejderhistorie, bliver vi ekstra glade
erfaring med personaleledelse, fundraising, drift og økonomistyring, gerne fra et arkiv eller
et (forsknings)bibliotek
gode formidlingskompetencer både mundtligt og skriftligt
evne til udviklingsorienteret og strategisk at bidrage til udviklingen af en ABM-institution
(arkiv, bibliotek, museum)
evnen til systematik kombineret med et udadvendt sind
sans for detaljen kombineret med et visionært overblik
indsigt i bevaring af digitale arkivalier
lyst til at udvikle nytænkende tilbud til nye og gamle brugere, både i Tåstrup, i Rømersgade
og digitalt

Som afdelingsleder (arkivar) skal du være med til at udvikle Arbejdermuseet & ABA med særligt
fokus på arkiv og bibliotek, men med blik for den samlede institution. Derfor får du også en central
plads i institutionens ledergruppe. En af de udviklingsopgaver, der står for døren, er skabelsen af en
helt ny type læsesal, hvor vi vil kombinere det bedste fra museums-, biblioteks- og arkivverdenen.
Vi tilbyder med andre ord en særdeles alsidig stilling, hvor du både skal have lyst til og flair for at
stå i spidsen for en rutinefyldt daglig drift og modet til at gå helt nye veje.
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du vil få primært arbejdssted på Hørsvinget i Tåstrup og
sekundært i Rømersgade i København.
Ansøgninger sendes til bj@arbejdermuseet.dk og skal være modtaget senest den 17. september kl.
9. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Louise Skyggebjerg,
lks@arbejdermuseet.dk, mobil 21 66 77 47.
Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv indsamler, bevarer, forsker og
formidler ud fra historiske og kunsthistoriske perspektiver såvel arbejdernes liv som
arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger. Målet er at skabe samlinger og viden, der gør
os klogere på os selv og vores fælles historie og at sætte nutiden i perspektiv gennem alsidig,
vedkommende og debatskabende formidling. Vi arbejder på tværs – af fagligheder, institutions- og
landegrænser – med udgangspunkt i et museum, der er landsdækkende specialmuseum for
arbejderhistorie og arbejderkultur, et landsdækkende arkiv for organisationer og personer i dansk
arbejderbevægelse samt et forskningsbibliotek for litteratur om arbejdere og arbejderbevægelse.

