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Skibsbevaringsfonden er en selvejende insti tut ion f inansieret af, og underlagt 
Kulturministeriets t i lsyn. Fondens formål er at bidrage t i l ,  at bevaringsværdige, typisk 
danske erhvervsfartøjer kan holdes sej lende og således knytte vor marit ime fort id og nutid 
sammen. 

Fondens daglige drift varetages af et sekretariat med en daglig leder og en konsulent/rådgiver. 
Sekretariatet samler om kort tid alle aktiviteter på ét sted nye kontorer i Horsens centrum. 
For at styrke sekretariatets arbejde søger vi hermed en 

Skibshistorisk konsulent / rådgiver  

Sekretariatet varetager kontakten med fartøjsejere, værfter og bådebyggerier, yder rådgivning i 
restaureringsspørgsmål, udfører dokumentationsopgaver, udarbejder tegninger og projektmateriale 
ved restaureringer, fører tilsyn med igangværende restaureringer mv. Derudover formidler 
konsulenterne Fondens erfaringer i skrift og tale. 
En del rejsevirksomhed må påregnes. Kørekort og egen bil er derfor påkrævet. 
Krav t i l  st i l l ingen: 
Vi ønsker en medarbejder med en relevant teoretisk og praktisk baggrund, f.eks. skibsingeniør, 
skibstømrer, bådebygger, arkitekt, etnolog eller historiker. Medarbejderen skal have dyb indsigt i 
den maritime kulturhistorie, danske fartøjstraditioner og de tilknyttede maritime håndværk, og 
meget gerne have praktisk erfaring inden for skibsbygning, restaurering og dokumentation. Gode 
formidlingsevner i skrift og tale er påkrævet. Da konsulenten arbejder alene en del af tiden, 
forventes en høj grad af selvstændighed. 
Fonden lægger i øvrigt vægt på personlige kompetencer som gode samarbejds- og 
forhandlingsevner, professionalisme, troværdighed og engagement.  
Ansøgningsfrist: 27. december 2014. 
Ansættelsessamtaler bliver holdt i uge 2 2015. Tiltrædelse: 1. marts 2015 eller efter aftale. 
Løn forhandles med pågældendes organisation. 
Ønsker du at høre mere om stillingen, bedes du kontakte fondens formand Sven Irgens-Møller, tlf. 
21 47 90 23, formand@skibsbevaringsfonden.dk eller sekretariatsleder Tom Rasmussen, tlf. 75 65 
99 19. 
Ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk til kontor@skibsbevaringsfonden.dk  
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