Kongernes Samling
Malerikonservator
Kongernes Samling søger en malerikonservator til at bistå vores nuværende malerikonservator i arbejdet
med museets store samling af malerier og bemalede genstande.
Da vores nuværende malerikonservator ønsker at gå ned i tid, tilbydes nu en deltidsstilling i
malerikonservering på 25 timer pr uge. Arbejdspladsen vil primært være placeret på Kongernes Samlings
malerikonserveringsværksted bag Christian VIII’s palæ på Amalienborg, men også på Rosenborg slot,
Koldinghus og museets magasiner i Brede og Brødeskov.
Vi søger en person, som har lyst til at arbejde med konservering/restaurering inden for
malerikonserveringsfagets samtlige discipliner, herunder forgyldning. Ansøgeren bør have lyst og evner til
fortsat at hjælpe i udviklingen af malerikonserveringen på Kongernes Samling således, at metode/valg altid
er begrundet ud fra nyeste viden, dette f.eks. ved deltagelse i seminarer og kurser i ind- og udland. Vi søger
således en medarbejder, der kan tage ansvar for helheden og løse opgaven med et højt fagligt niveau.
Vi søger en imødekommende og positiv malerikonservator med dokumenteret uddannelse fra Det
Kongelige Akademi eller tilsvarende. Du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne udføre arbejdsopgaver
af høj faglig kvalitet samt udføre det fornødne dokumentationsmateriale i forbindelse med museets
konserveringsopgaver. Erfaring med brug af moderne metoder inden for forskning, dokumentation,
publicerede artikler og deltagelse i EU projekter el. lign i forbindelse med konserveringsarbejdet vil
ligeledes vægtes.
Kongernes Samling har en dygtig gruppe af konservatorer og håndværkere inden for tekstilkonservering,
møbelkonservering, kuriosakonservering, montering og udstillingsopbygning. Der vil være rig mulighed for
tværfagligt samarbejde og opgaveløsninger, når større opgaver og udstillinger kræver det.
Arbejdet ved Kongernes Samling vil bl.a. omfatte:
Konservering af maleri på lærred, papir, pergament, træ og metal mm.
Konserveringsdokumentation i form af konserveringsrapporter, fotografering mm
Tilstandsundersøgelser og -rapporter ved udlån.
Kurer ved udlån af genstande til andre museer i ind- og udland.
Samlingsarbejde og magasinering af genstande.
Samarbejde med andre konservatorer/faggrupper i organisationen.
Klargøring til udstillinger.

Vi tilbyder:
En spændende, velfunderet og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor der er rum for at
sætte eget præg på opgavevaretagelsen.
Samarbejde i en dygtig gruppe af konservatorer, der alle er specialister på hvert deres felt.
En central rolle i flere spændende projekter vedrørende samlingens malerier og interiører
Der skal gives samtykke til at Kongernes Samling ved ansættelse kan indhente en ren straffeattest.
Ligeledes er det et krav for ansættelsen, at ansøger kan sikkerhedsgodkendes og opretholde
sikkerhedsgodkendelsen under hele sin ansættelse.
Lønnen fastsættes ud fra den enkeltes kvalifikationer, uddannelse og erfaring.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til samlingschef Andreas Grinde på tlf. +45
30306119. Ansøgningsfrist: 22. december og forventet jobopstart 1 februar eller efter nærmere aftale.
Ansøgning vedlagt CV, samt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes som
vedhæftning til: ag@kosa.dk; mrk.: Malerikonservator
Kongernes Samling er en organisation bestående af Rosenborg, Amalienborgmuseet og Koldinghus, der er
statsanerkendte kulturhistoriske museer, der gennem malerier, møbler og andre genstande, med
tilknytning til Det Danske Kongehus, fremstiller Danmarkshistorien fra Christian 4.s regeringstid til nutiden.

