
25.5.2020 

Vi søger en formidlende Mindelundsassistent 

Vikar med mulighed for faste timer hen over sommeren i ugerne i uge 26, 31 og 35. 

Mindelunden i Ryvangen søger en Mindelundsassistent der har lyst til at formidle stedets historie og føre 
tilsyn med Mindelunden samt stå for renhold af offentlige- og personalearealer. Vi lægger stor vægt på din 
lyst til at undervise skoleelever, din interesse for Anden Verdenskrig og din positive tilgang til nye opgaver. Vi 
forestiller os at du er et sted i livet, hvor du kan samle din arbejdstid i hele uger, måske er du efterlønner, 
freelancer eller studerende.  

Formidling  

• Besvare spørgsmål og invitere til dialog + præsenter formidling ved vagtstuen og i kommende 
formidlings- og undervisningsbygning. 

• Gennemføre planlagte rundvisninger med grupper og undervisning af skoleklasser. 
• Besvare henvendelser på telefon og mail.  

Vagtfunktion 

• Rundering i Mindelunden, tilsyn med parken og gæsternes færdsel. 

Renhold 

• Rengøring af personale- og offentlige arealer (toiletter og kontorer, køkken og omklædningsrum). 

 

Ansættelsesvilkår 

Ansættelsen er omfattet af gældende organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, 
gartnere og forsøgsmedarbejdere §§ 2-3, 5, 8, 10 og 12-14, samt OAO-S Fællesoverenskomsten og i øvrigt 
henhold til vilkår i resultatpapir af 22. januar 2016. 

 

Praktisk information 

Hen over sommeren samles timerne i hele uger, mandag til søndag. Du skal derfor have mulighed for at 
arbejde i uge 26, 31 og 35. På sigt vil der være mulighed for at få vikartimer på tilkaldebasis.   

Arbejdstiden følger Mindelundens åbningstider, og fordeles for sommeren på følgende måde: mandage og 
fredage kl. 12 til 17.15, de resterende dage ink. weekend er arbejdstiden kl. 9.45-17.15. 

Mindelundsassistenterne refererer til projektleder og formidlingsansvarlig i Mindelunden. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anna Wagn projektleder og 
formidlingsansvarlig i Mindelunden, telefon 61615705 mellem 9 og 12 eller mail til aw@km.dk  

Ansøgning og CV sendes elektronisk til aw@km.dk og skal være os i hænde senest den 8.6.2020 kl 12. 

Ansættelsessamtaler afholdes den 12.06.2020 i Mindelunden, Tuborgvej 33, 2900 Hellerup. 


