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Kongernes Samling søger friske, engagerede og imødekommende medarbejdere til vores vagtteam
på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet. Vi har brug for et antal tilkaldevikarer/afløsere, og når
vi går ind januar/februar i 2022, også nye kollegaer i vores stab af vagter med et fast ugentligt
timetal.
Opgaven er at passe på vores mange kostbare genstande og kunstværker samt sørge for, at alle
vores mange gæster bliver taget godt imod, når de kommer for at besøge os.
Kongernes Samling er organisationen bag museerne på Koldinghus, Amalienborg og Rosenborg. På
museerne får gæsterne indblik i livet for Danmarks konger og dronninger – menneskene bag det
danske monarki. Museerne opbevarer de danske kronjuveler, kronerne og en enestående samling
af kunstskatte.
Hos Kongernes Samling arbejder vi efter fire værdier: God kommunikation (vi kommunikerer
tillidsbaseret på tværs af personligheder og fagområder), Fællesskab (vi værdsætter, hjælper og
anerkender hinanden), Faglig stolthed (vi er engagerede og stolte af at udfolde vores faglighed i
hverdagen) samt Historiebærer (vi værner om historien, og bærer den ind i nutiden). Det er vigtigt
for os, at alle medarbejdere tager ansvar for og del i vores værdigrundlag.
Jobbet er først og fremmest at passe på vores værdifulde genstande. Godt opsyn for Kongernes
Samling er at have fokus på genstandene og samtidig møde gæsten, der hvor gæsten er,
kommunikere respektfuldt og have en professionel tilgang til gæsten uanset hvem gæsten er.
Jobbet kræver, at du bærer uniform.

Hvem er du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er parat til at møde vores gæster med smil og et imødekommende kropssprog.
Du har situationsfornemmelse og vil tage ansvar.
Du trives med en travl dag, hvor der sjældent er ro og gæsterne er mange.
Du kan lide et job med fastlagte procedurer og mange rutiner.
Du taler dansk og engelsk på et højt niveau.
Du har et godt og robust helbred, så du kan arbejde stående og gående i mange timer.
Du er fleksibel i forhold til arbejdstider, og kan arbejde i weekenden og på helligdage.
Du sætter pris på det gode samarbejde, og er åben for at lære nyt.

Som tilkaldevikar/afløser i vagtteamet har du ikke et fast ugentlig timetal, men vagtsættes efter
behov og aftale med vagtplanlæggeren. Der er også mulighed for at byde ind på vagter, der

løbende sættes til salg. I januar/februar måned vil der komme flere stillinger med faste timer i
deres kontrakt. I disse stillinger vil du vagtplanlægges tre mdr. frem og indgår i det faste rul for
vagterne ved Rosenborg og Amalienborg. Såfremt det måtte passe i vagtplanen, og du selv ønsker
det, kan der ligeledes blive mulighed for vagter på Koldinghus.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingerne ønskes besat snarest, så vi kan begynde oplæringen. Ansættelsen sker i henhold til
gældende overenskomst. For at blive ansat skal du sikkerhedsgodkendes samt fremvise en
straffeattest. Spørgsmål vedrørende stillingerne bedes sendt til Security Supervisor Bjarne
Pedersen (bp@kosa.dk). Du kan også finde information om Kongernes Samling
på: www.kongernessamling.dk. Ansøgningsfrist 31. december 2021. Der bliver indkaldt til
samtaler løbende.

