
 

MUSEUMSDIREKTØR TIL DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 

Danmarks Tekniske Museum er et statsanerkendt landsdækkende specialmuseum for den 

teknologiske og industrielle udvikling i Danmark. Stillingen som museumsdirektør for den 

selvejende institution bliver ledig til nytår, hvor museets nuværende direktør gennem 30 år 

fratræder. 

Den nye direktør kommer til at lede et museum med meget betydende samlinger og med store 

nye udfordringer.  

Direktøren vil ud over den daglige drift i de kommende år bl.a. skulle arbejde med.: 

 Planlægning af museets fremadrettede indsamlings-, forsknings- og formidlingsaktivitet. 

 Implementering af tiltag fra kvalitets- og bevaringsrapport. 

 Udvikling af nye forretningsområder, aktiviteter, arrangementer, fundraising mv.  

 I samarbejde med museets bestyrelse og interessenter arbejde for museets plan for et nyt 

museum, evt. på en ny lokation. 

 Fortsat sikre museet som en central partner i museumsverdenen, nationalt og internationalt. 

Vi ser gerne, at du: 

 Har ledelsesmæssig erfaring, gerne fra et andet museum eller kulturinstitution. 

 Har udpræget sans for samarbejde. 

 Har en uddannelse inden for historie, etnologi, teknologi, håndværk eller lignende. 

 Har indsigt i og erfaring med kommerciel drift, økonomistyring og fundraising. 

 Har god politisk fornemmelse og kan sikre museets interesser i forhold til stat, kommune og 

private donatorer. 

 Har erfaring med og interesse for musealt arbejde inden for museumslovens rammer med 

indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. 

 Har interesse for erhvervsforhold og evne til at skabe og vedligeholde kontakt til det 

tekniske og industrielle Danmark. 

 Kan trives i og udvikle en mindre organisation med engagerede medarbejdere og mange 

frivillige. 

 Har erfaring i at vedligeholde og udvikle lokale, nationale og internationale netværk. 

 Er udadvendt med gode kommunikationsevner. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Aflønning sker efter kvalifikationer.  



Yderligere oplysninger om stillingen og museet 

Kan ses på www.tekniskmuseum.dk og fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Jørgen 

Lindegaard på tlf. 40 50 00 01/ jli@newmail.dk eller museets nuværende direktør Jens Breinegaard 

på tlf. 49 25 27 40/ jb@tekniskmuseum.dk  

Ansøgning, med CV, bedes mærket ”Museumsdirektør” og sendt til: 

Danmarks Tekniske Museum 

Fabriksvej 25 

3000 Helsingør 

Eller på mail til: 

jb@tekniskmuseum.dk 

Ansøgning skal være modtaget senest fredag den 31. juli 2015. 

Samtaler forventes afholdt i uge 36. 

Ansættelsesudvalget består af museets formand Jørgen Lindegaard, medlem af bestyrelsen 

Flemming Hedemark og museets souschef/museumsinspektør Louise Karlskov Skyggebjerg. 

 


