
 
 
 
Kreativ Medarbejder til Husets Værksteder  
–  Huset i Hasserisgade, Aalborg 
 
 
Husets Kreative Værksteder har gennem de seneste år gennemgået en rivende udvikling af både brugere og 
indhold. 
Ved indgangen af 2019 er vi et værksted med hovedfokus på aktiviteter inden for keramik og med et årligt besøgstal 
på ca.4500 brugere, workshopdeltagere og gæster. 
Derfor søger vi lige nu den rette person til at indgå i rollen som aktivitets og værkstedskoordinator, til at sikre den 
daglige drift sammen med engagerede kollegaer, frivillige og brugere. 
 
Vi søger en profil med følgende personlige kompetencer: 

• Kreativ ildsjæl  
• Stærkt service-gen 
• Robust og arbejdsom, med lyst til at være på værkstedet blandt brugere, besøgende, frivillige og kollegaer 
• En fleksibel og inspirerende "frontløber", der trives i både travlhed og fordybelse 
• Et solidt netværk i kunsthåndværkermiljøet,  
• En person som kan være med til at kvalitetssikre værkstedsaktiviteter såvel som workshops og 

markedsaktiviteter 
• En stærk medspiller i et kulturhus med en mangfoldig profil og en varieret publikumsskare 
• En person med et stærkt engagement i sit fag og med et brændende hjerte for kultur generelt 

Og med følgende kvalifikationer: 

• Gerne uddannet keramiker, men som minimum med en solid baggrund inden for keramik og drejning  
• Gerne erfaring fra eksempelvis kulturelle institutioner, undervisning, kursus eller lignende 
• Kendskab til eller flair for både eventkoordinering og daglig drift 
• Robust og med evner til at arbejde med fysisk krævende arbejde  

Du skal som udgangspunkt mestre at undervise i drejning på begynderniveau, raku-brænding samt planlægge og 
afholde øvrige keramikrelaterede kurser og workshops. 
 
Vi tilbyder en 30 timer stilling i et stort og spændende kulturhus i Aalborg, der ud over værksteder rummer galleri, 
kunstatelier, spillested, caféer, mødelokaler, øvelokale, byhaver, kreative iværksættere, markeder m.m. Husets 
brugerskare strækker sig over børn, unge, voksne og ældre med en interesse for kultur og kreativ selvudfoldelse. 
Huset har plads til og tilbud for amatører, talenter og professionelle og arbejder på en skærpet profil som et "kreativt 
og kulturelt væksthus", hvor mangfoldighed, fællesskaber, socialt ansvar og kunstnerisk kompetenceudvikling er 
nogle af pejlemærkerne i vores daglige arbejde. 
 
Stillingen indbefatter en høj grad af manuelle driftsopgaver, herunder fyldning og tømning af ovne, vedligeholdelse 
og rengøring af værksteder samt generel håndtering af glasurer, ler osv. Da vi vægter meget højt, at værkstedernes 
brugere arbejder selvstændigt og inspireres af hinandens kreativitet vil der ikke være undervisning i værkstedernes 
almindelige åbningstid. Derimod forventes det, at du kan inspirere værkstedernes gæster til at være selvkørende. 
Stillingen indeholder ligeledes en mindre håndfuld praktiske administrative opgaver såsom vagtplanlægning, 
planlægning i forbindelse med markeder, mødedeltagelse i forskellige interne fora o.lign. 
 
Stillingen har varierende arbejdstider, der kræver tilstedeværelse i dag og aftentimer samtidig med at 
weekendarbejde kan forekomme. På nuværende tidspunkt har Husets Kreative Værksteder åbent mandag-onsdag 
fra 12.00 - 21.00 og den første søndag i måneden fra 11.00 - 16.00.  
 
Ansættelse er pr.1.3. eller snarest derefter.  
Løn efter BUPLs gældende overenskomst for Klubmedarbejdere - grundlønstrin 26 
 
Hvis du synes ovenstående lyder spændende og du kan se dig selv som en del af et spændende og kreativt 
kulturhus i Aalborg - så ser vi frem til at læse din ansøgning! 
 
Se mere om Huset på www.huset.dk og facebook.com/huset 
 
Ansøgning sendes på mail til mm@huset.dk senest d.14.2.2019. kl.12.00 
Øvrig kontakt vedrørende stillingen kan rettes til kulturhusleder Michael Falk Marino tlf. 25 16 19 63 


