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Kan du lave firkantede sæbe-
bobler?  
Hvis svaret er ja, kan det være, vi har et job til dig.  
 
På Experimentarium er vi vilde med tankevækkende eksperimen-
ter, gakkede gåder og ”umulige” spørgsmål, og så får vi en del tid 
til at gå med at blæse sæbebobler. Vores metoder er både blod-
dryppende, klistrede og til tider ildelugtende. Vi kommer nemlig 
helt tæt på, når vi formidler alle de fænomenale aftryk naturviden-
skaben og teknologien sætter i vores liv og når vi giver gæsterne 
virkelige oplevelser. 
 
Som udstillingspilot er det din opgave at give vores gæster et godt 
besøg ved bl.a. at formidle naturvidenskaben i Experimentariums 
udstillinger. Dette gøres gennem opsøgende dialog og interaktion 
med vores gæster. Derudover kræver flere af udstillingerne fast 
bemanding for at sikre en god oplevelse for gæsterne. Experimen-
tarium tilbyder også ofte særlige aktiviteter i ferierne, og får jævn-
ligt nye aktiviteter, som vores pilotkorps også skal varetage.  
 
Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning og fortæl os, 
hvorfor du er den helt rigtige til at give gode oplevelser og give 
gæsterne tankevækkende og langtidsholdbare oplevelser med 
hjem.  
 
Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis... 

• Du holder et sabbatår, eller er i begyndelsen af din videre-
gående uddannelse. Vi har især mange piloter, der har stu-
dieretning inden for naturvidenskab og pædagogik, men det 
er bestemt ikke noget krav. Det vigtigste er, at du har lyst 
og flair for at formidle naturvidenskab. Hvis du har sab-
batår, skal du skrive, hvad du vil læse efterfølgende.  

 Du kan blive ansat til at arbejde i snit 
o 10 timer om ugen eller 20 - 30 timer om ugen  
o Begge dele uden mulighed for orlov før januar 2020. 

• Du evner at se oplevelserne gennem gæsternes øjne – uan-
set deres alder. 

• Du har flair for naturvidenskabelig formidling.  
• Du skal kunne arbejde minimum en hverdag og en dag i 

weekenden indenfor Experimentariums åbningstider året 
rundt. 

• Du arbejder selvstændigt og tager naturligt ansvar for dine 
opgaver. 

• Det er naturligt for dig at yde en fremragende gæsteser-
vice, og du har lyst til at bidrage positivt til gæstens besøg. 
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Derudover vil det være en fordel, hvis du også har erfaring med 
showformidling eller teater/skuespil eller har erfaring med formid-
ling til børn mellem 1 og 5 år.  
 
Hvis du er uddannet og stadig ansat hos Trygfonden Kystlivred-
ning, er vi meget interesserede i at høre fra dig. Her skal du be-
nytte et særligt ansættelsesskema, som du finder på Experimenta-
riums hjemmeside.  
 
Sådan søger du 

• Download ansøgningsskema på www.experimentarium.dk 
under ”om Experimentarium/ledige stillinger”. 

• Send din ansøgning på e-mail til: pilotjob@experimenta-
rium.dk. 

• Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kon-
takte undervisningsmedarbejder Karsten Madsen kar-
stenm@experimentarium.dk eller Danielle Grandeville dani-
elleg@experimentarium.dk. 

 
Send din ansøgning, så vi har den senest tirsdag d. 30. april 
2019. 

Hvis du bliver udvalgt, vil du blive indkaldt til en rekrutte-
ringsdag den 7. maj 2019 
 

Hvis du bliver ansat, får du uddannelse som pilot 
Deltagelse i hele pilotuddannelsen er obligatorisk og lønnet, og er 
en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet. Uddannel-
sen foregår: 

• Den 21.-23. maj (den 23. også om aftenen). Derefter følger 
én følvagt.  

• Den 12. juni, eftermiddag/aften 
• Den 9. -10. juli. Derefter følger en følvagt. 
• Der bliver desuden en opfølgningsdag på uddannelsen den 

12. august.  
• Du skal kunne deltage alle disse dage. 

 
Experimentarium er hele Danmarks science center. Vi har været tankevækkende siden 1991 og 

udforsket verden gennem naturvidenskab og teknologi sammen med millioner af nysgerrige 

børn og voksne. Vi har mange hundrede tusinde gæster hvert år i alderen 0-109 år. 

 

Vores ambition er at transformere den måde vores gæster oplever og forstår naturvidenska-

bens og teknologiens betydning i deres og vores alles liv. 

 

Experimentarium er en non-profit erhvervsdrivende fond med godt 150 medarbejdere. Den 26. 

januar 2017 åbnede det nye Experimentarium på vores gamle lokation i Hellerup. Udstillings-

arealet er fordoblet ift. tidligere, og byder på fire etager med interaktive udstillinger, der dykker 

ind i kroppen, ned i havet og helt ud i robotarmen. 
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