Furesø Museer søger studenterafløser fra februar til juni 2022.
Furesø Museer / Immigrantmuseet søger studenterunderviser til at hjælpe museets skoletjeneste fra 1. februar til 1. juni med afvikling af undervisningsforløb, aktiviteter og rundvisninger.
Om os
Furesø Museer består af mange forskellige afdelinger: Immigrantmuseet i Farum, der formidler 500
års immigrantionshistorie. Mosegaarden i Værløse, der formidler lokalhistorie fra Furesø. Flyvestation Værløse, der formidler militær- og flyhistorie, samt købmandsgården Cornelen, der formidler
handel og købmandsliv i mellemkrigstiden. Som student vil du hovedsageligt være tilknyttet Immigrantmuseet og Mosegaarden.
Skoletjenesten
Skoletjenesten Furesø Museer arbejder med en bred vifte af emner, fra skolegang i 1800-tallet og
byudvikling, til immigrantionshistorie gennem tiden og højakutelle tematikker så som flygtningekrise og arbejdsmigration. Vi arbejder også med mange forskellige undervisningsstile og har som
udgangspunkt altid dialog i højsædet.
Om dig
- Du er i gang med en videregående uddannelse inden for et relevant fag (historie, kulturstudier eller lignende).
- Du har erfaring med undervisning og formidling, og kan derfor hurtigt træde ind i rollen
som underviser på egen hånd. Naturligvis med oplæring.
- Du er god til at formidle mundtligt og levende og til at fange og fastholde elevernes opmærksomhed.
- Du har lyst til at formidle for skoler og institutioner på alle alderstrin, samt børnehavebørn,
og du forstår at tilpasse undervisningen efter elevernes alder og niveau.
- Du er ikke bange for at kaste dig ud i forskellige formidlingsstile, så som dialogbaseret undervisning, dilemmaspil og rollespil.
Vi kan tilbyde
En alsidig og uformel arbejdsplads, hvor alle hjælper hinanden. Du vil blive en vigtig og højt skattet
kollega, da vores skoletjenesteafdeling er lille, men har mange besøgende. Som udgangspunkt vil
dine vagter blive tilpasset dit skema, så der både er tid til studie og studiearbejde. De fleste af vores
skoleforløb ligger om formiddagen, men der kan også sagtens forekomme eftermiddagsvagter. Vi
forestiller os at du kan afsætte 1-2 dage om ugen, men det planlægges nærmere i fællesskab.
Deadline for ansøgning: 7. januar. Vi forventer at holde samtaler snarest derefter. Der tages selvfølgelig hensyn til eksamen.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte skoletjenesteansvarlige Lise Milan Nielsen på
limn@furesoe.dk eller på 72 16 53 61 frem til og med d. 22. december.
Din ansøgning, CV og andre relevante papirer (karakterudskrift, udtalelser og lignende) sendes til
limn@furesoe.dk I emnefeltet skrives ”Studenterunderviser.”
Vi glæder os til at høre fra dig.
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