FØR

Sådan så Inga Ingasens ansøgning ud, inden hun fik rådgivning og sparring af Candportalen.

Vestsjællands Kunstmuseum
Storgade 9
4180 Sorø
Ansøgning vedrørende stilling som museumsinspektør
Med henvisning til stillingsopslaget på www.vestkunst.dk søger jeg hermed stillingen som museumsinspektør på Vestsjællands Kunstmuseum.
Som jeg oplever det, står Vestsjællands Kunstmuseum overfor en ny, spændende epoke med den igangværende udvidelse, og det glæder mig, at valget er faldet på en arkitektur, som forholder sig nænsomt til den
eksisterende, historiske bygning, samtidig med at den med elegant enkelhed udfylder sin væsentligste funktion, nemlig at skabe kvalificerede udstillingsrum og relevante museumsfaciliteter.
Med den nye tilbygning finder jeg, at museet har skabt en unik mulighed for at styrke sin position i Sorø og
regionen. Jeg brænder for at understøtte det store arbejde, museet allerede har lagt i udvidelsesprojektet,
og det vil være stærkt meningsgivende for mig at indgå i det fremtidige arbejde med at realisere de kommende års målsætninger og visioner.
I den forbindelse kan jeg tilbyde:
Flere års museumserfaring. Jeg er opøvet i at registrere, opbevare og håndtere kunstværker, og jeg vil
meget bidrage til, at museets samling kommer godt på plads i de nye rammer. Jeg er vant til at omvise
børn, unge og voksne samt tilrettelægge undervisningsforløb i museumsregi og kan derfor indgå som aktiv
part i det mundtlige og skriftlige formidlingsarbejde på Vestsjællands Kunstmuseum gennem omvisningsvirksomhed, foredrag eller via udvikling og deltagelse i tætte samarbejder med biblioteket og byens uddannelsesinstitutioner, som kunne tænkes at opstå i tilknytning til det nye gårdmiljø.
Konkret erfaring med database-baseret registrering. Senest via mit netop afsluttede arbejde som projektleder for et webbaseret oeuvrekatalog over billedhugger Bjørn Nørgaards samlede værker
www.bjoernnoergaard.dk/da/oeuvre). Jeg kan se, at Vestsjællands Kunstmuseum har digitaliseret sin samling, hvilket skaber et rigtig godt udgangspunkt for formidlingen af museets værker. Jeg vil meget gerne
være med til at vedligeholde og videreudvikle systemet, så det hele tiden forbedres.
Analytisk blik og evne til at overskue komplekse problemstillinger. Jeg er vant til at sætte mig ind i store
stofområder og stadig have øje for detaljen. I projektet med at udarbejde et komplet onlinekatalog over
Bjørn Nørgaards værker, hvor der pt. er registreret mere end 1300 værker med udførlige litteratur- og udstillingshenvisninger i en forgrenet linkstruktur, gik øvelsen ud på at overskue et komplekst og omfangsrig
materiale indhentet fra offentlige kunstinstitutioner og private samlere i ind- og udland med henblik på at
skabe en klar, standardiseret struktur for slutbrugeren på baggrund af en fagligt begrundet selektion.
I tilknytning til den igangværende udvidelse af Vestsjællands Kunstmuseum, forestiller jeg mig, at en række arbejdsgange løbende skal revurderes og tilpasses den nye situation. I den sammenhæng vil jeg, såfremt det efterspørges, kunne bidrage med et trænet blik for unødvendige arbejdsprocesser og introducere
LEAN-værktøjer med henblik på at fremme værdiskabende aktiviteter, så museets ressourcer anvendes
bedst muligt.
Stærk formidlingsevne i kraft af flere års målrettet arbejde med mundtlig og skriftlig formidling i museumsog galleribranchen. Som teoretisk overbygning har jeg tilegnet mig relevant viden om strategier for effektiv
kommunikation, målgruppeanalyser og receptionsanalyser qua en etårig suppleringsuddannelse på Medievidenskab ved Aarhus Universitet.
Gode samarbejdsevner, stor arbejdskapacitet og en resultatorienteret, ambitiøs til gang til opgaveløsningen.
Det er mit store ønske at få lov til at understøtte udviklingen af det nye Vestsjællands
Kunstmuseum. Jeg håber derfor, at jeg får lejlighed til at uddybe mine interesser og kompetencer ved en
personlig samtale med Jer.

En langt kortere og mere målrettet ansøgning. Øvrige erfaringer og kompetencer listes i cv’et.

EFTER

Vestsjællands Kunstmuseum
Storgade 9
4180 Sorø
Erfaren museumsmedarbejder søger stillingen som museumsinspektør
Med den nye tilbygning finder jeg, at museet har skabt en unik mulighed for at styrke sin position i Sorø og
regionen. Jeg brænder for at understøtte det store arbejde, museet allerede har lagt i udvidelsesprojektet,
og det vil være stærkt meningsgivende for mig at indgå i det fremtidige arbejde med at realisere de kommende års målsætninger og visioner.
Mine kompetencer fremgår af mit cv, men her vil jeg fremhæve:
•
•
•
•
•
•

Udvikler og organiserer udstillinger, omvisninger og foredrag
Styrker formidlingen ”ud af huset” gennem kontakter til eksempelvis byens uddannelsesinstitutioner
og bibliotek
Vedligeholder og udvikler museets digitale samling
Ιntroducerer gerne lean værktøjer, så museets ressourcer anvendes bedst muligt
Sikrer lokalpolitisk velvilje i kraft af stærk netværkskompetence
Varetager kommunikationsopgaver – herunder kommunikationsstrategi - skriftligt og mundtligt.

Det er mit store ønske at få lov til at understøtte udviklingen af det nye Vestsjællands Kunstmuseum. Jeg
håber derfor, at jeg får lejlighed til at uddybe mine interesser og kompetencer ved en personlig samtale med
jer.
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