GLASMUSEET EBELTOFT SØGER KREATIVE OG DYGTIGE
MEDARBEJDERE TIL MUSEETS VÆRKSTED:

HYTTEMESTER OG
ASSISTENT
Stillingerne kan søges individuelt, men
vil også være velegnede til to personer,
som kan dele jobbene.

Stillingerne
Vores hyttemester skal sikre, at Glasmuseets glasværksted er veldrevet og
giver mulighed for at vores gæster kan få
et rigtig godt indblik i arbejdet i et professionelt og moderne glasværksted.
Dine opgaver bliver at demonstrere glasfremstilling samt at udvikle og afholde
værkstedsaktiviteter for og med vores
gæster.
Du skal også udvikle og arbejde med produktion af glas, som kan sælges til vores
gæster og sponsorer, og så har du mulighed for at benytte værkstedet til at udvikle
dine egne unikaprodukter og afprøve forskellige teknikker. Assistenten hjælper hyttemesteren med disse opgaver.
Arbejdstiden vil også omfatte weekender
og helligdage af hensyn til museets gæster.

Profiler
Vi forestiller os, at vores nye hyttemester og
assistent er uddannet på en ”glasskole” eller et glasværksted og nu har ønske om at
arbejde i sit ”eget” værksted.
Du er kreativ, har godt humør, kan lide at
arbejde med og fortælle om glasfremstilling,
give demonstrationer og lede aktiviteter
for museets gæster. Du skal også være en
dygtig håndværker, som behersker glassets
teknikker og som kan udvikle og producere
nye designs til museet.

Vi tilbyder
Fuldtidsansættelse fra 1. marts til 31. oktober. Løn efter kvalifikationer. Mulighed for at
benytte et moderne værksted til fremstilling
af egne værker.
Ansøgning sendes til
direktoer@glasmuseet.dk og modtages
senest 4. december 2020. Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at
kontakte konstitueret direktør Jan Frandsen
på telefon +45 8634 1799.

Glasmuseet Ebeltoft er et aktivt og levende museum for moderne international glaskunst. Museet er internationalt anerkendt og regnes for et af verdens førende på sit felt.
Vi har omkring 35.000 gæster om året.Glasmuseet Ebeltoft ejes og drives af Fonden for
Samlingen af Moderne International Glaskunst. Museets drift finansieres gennem egen
indtjening samt sponsor- og fondsmidler. Rebecca Matthews, tidligere direktør for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, tiltræder som ny direktør for museet 1. maj 2021.
Hendes Majestæt Dronningen er protektor for museet.

