
Leder af Janus - Vestjyllands Kunstmuseum 

Janus bygningen i Tistrup er et museums og formidlingsrum for samtidskunst. Janus bygningen har siden  indvielsen i 2000 placeret sig 

markant i den danske kunstverden med en bred udstillingsprofil, en stor samling på over 2000 værker, et godt publikum og en stor og 

engageret kreds af frivillige. 

Vi søger en leder som 

• er kunsthistoriker eller tilsvarende 

• vil være med til at fastholde og udvikle den kunstneriske linje, som er skabt omkring Janus bygningen, og sikre den kunst-

neriske kvalitet og integritet i den folkelige formidling 

• har lyst og evner til at forestå en levende formidling for både børn og voksne gennem udstillinger og arrangementer  

• behersker værktøjerne omkring sociale medier og forstår at anvende disse til at åbne huset mod omverdenen  

• kan arbejde med kommunikation og markedsføring i form af pressemeddelelser, nyhedsbreve, plakater, invitationer mv. 

og har næse for puljemidler, kunststøtte og sponsormidler 

• forstår at indgå i et tæt, forpligtende og motiverende samarbejde med en stor kreds af engagerede frivillige, som vareta-

ger skrankefunktioner, museumsbutik, ophængning, registrering m.v. 

• kan tegne Janus udadtil i et konstruktivt samspil med en arbejdende bestyrelse 

• er indstillet på fleksible arbejdstider og derfor gerne med adresse i området 

Lederens arbejdsopgaver. 

• Lederen vil fungere som muesumsinspektør og have det overordnede ansvar for ”hele butikken” i samarbejde med øvri-

ge ansatte 

• Hovedvægten i det daglige arbejde vil være på de kunstfaglige opgaver som at arrangere udstillinger, varetage museets 

kunstsamling, være redaktør på kunstmagasinetJANUS og forlaget Hrymfaxe og forestå den kunstfaglige formidling 

• Lederen vil også have det overordnede budgetansvar, idet dog de daglige opgaver med bogføring, moms og tilknyttede 

administrative arbejdsopgaver varetages af Vardemuseerne.  

• Lederen vil have sin base i Janus-bygningen, men vil skulle bistå  Vardemuseerne som konsulent på det kunstfaglige om-

råde ved udstillinger på Nymindegab Museum, Museum Frello i Varde og ikke mindst det helt nye Tirpitz . 

Løn  

Efter overenskomst og kvalifikationer 

Ansøgningsfrist 

Senest 10 sep.  pr mail eller brev til Janus bestyrelsens formand  

Bent Peter Larsen: bentpeterlarsen@gmail.com / Birkevangen 6 6715 Esbjerg N 

Tiltræden 

1 november eller tidligere 

Yderligere oplysninger 

Bent Peter Larsen, mobiltelefon 2398 1374 

 Janus Bygningen  

 Lærkevej 25, 6862 Tistrup,   Tlf. 75299825  www.janusbygningen.dk 

mailto:bentpeterlarsen@gmail.com

