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HVAD KAN JEG BLIVE SOM KUNSTHISTORIKER?

Otte portrætter af færdiguddannede kunsthistorikere og deres karriereveje. Hvordan
arbejder man (også) som kunsthistoriker, og hvad kan DU bruge din uddannelse til, når du
er færdig med studiet og skal have et job?
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Jeg hedder Stine Skjødt Mygind. Jeg blev kandidat i kunsthistorie i 2016.

rede unge frontløbere, der gjorde at festivalen lykkedes og blev en succes.
Mine arbejdsopgaver er:

Jeg er medejer af det digitale galleri Rendezvous
Artspace, og derudover arbejder jeg ved Frontløberne som souschef.
Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på
denne måde:
Under studiet fik jeg job på ARoS som omviser,
og jeg blev hurtigt assistent på en række forskellige projekter. Desuden startede jeg sammen
med tre kolleger kuratorforeningen Rendezvous,
som nu har udviklet sig til et online galleri med
supplerende pop-up udstillinger. Dette gav mig
enormt mange kompetencer og et stort netværk, der i sidste ende også resulterede i, at
jeg blev tilbudt en stilling som souschef hos Frontløberne.
Min typiske arbejdsdag former sig sådan, at:
Jeg møder ind hos Frontløberne kl. 8.30, hvor arbejdsdagen ofte består af møder med
inspirerende folk, sparring med kulturskabere, brainstorm-sessions, afvikling af projekter
eller administrativt arbejde. Om aftenen står den på arbejde med Rendezvous Artspace,
hvor vi enten arbejder selvstændigt eller mødes og videreudvikler vores koncept. I weekenderne tager vi ofte til ferniseringer, på atelierbesøg eller deltager i netværksarrangementer, hvis vi da ikke selv åbner en pop-up udstilling.
Min fedeste arbejdsopgave var:
At skabe vores pop-up udstillinger med Rendezvous Artspace, hvor vi idégenererer udstillingens tematik, udvælger kunstner, og kuraterer værker til en sammenhængende udsigelse. Hos Frontløberne har vi netop afviklet en stor folkefestival for hverdagsaktivisme,
hvor hele Sydhavnen boblede af inspirerende initiativer. Som projektleder var det virkelig
spændende og udfordrende at skabe det samarbejde og engagement hos de involve-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuratering
Projektudvikling og -afvikling
Visions- og strategilægning
Ledelse
Intern og ekstern kommunikation
Sparring og undervisning
PR og markedsføring
Økonomistyring og administrative opgaver
Kunsthistorisk forskning og formidling

Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet på følgende måde:
Min kunsthistoriske faglighed kommer selvfølgelig helt konkret i spil i galleriarbejdet med
kunsten, men det stopper ikke her: Som kunsthistorier udvikler man en særlig æstetisk og
humanistisk sensibilitet. Denne sensibilitet kommer til udtryk i alle ens arbejdsopgaver,
uanset om de måtte være at kuratere en udstilling, skrive en fondsansøgning eller tungt
administrativt arbejde i et excelark. Fx er det at starte sin egen virksomhed generelt en
proces, som bringer mine særlige æstetiske og humanistiske kompetencer i spil, da forståelsen for mennesker og kultur er fuldstændig fundamental i både idéudviklingen og
udførslen af det endelige produkt.
Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er:
Kunsthistorie er bestemt ikke en snæver uddannelse, der giver begrænsninger. Sørg for
at være nysgerrig på ny viden og tage ansvar for at udvikle dine kompetencer. Er du
interesseret i livet som selvstændig, så tag på en iværksætterworkshop eller tag i praktik
i en lille startup-virksomhed for at opleve udfordringerne og succeserne på nært hold og
lære, hvordan ens særlige faglighed kan få betydning i en helt ny sammenhæng. Vær
ikke bange for at springe ud i nye ting, som alt sammen er med til at udvikle fagligheden
og ikke mindst bringe kompetencerne inden for visuel kultur i spil på nye måder.
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Jeg hedder Mia Nowak Hørup. Jeg blev kandidat i kunsthistorie i 2008.

Derudover er vi i teamet også ude og holde oplæg om udviklingen af Aarhus og især
udviklingen af Aarhus Ø. Det er en vanvittig spændende historie at fortælle.

Jeg er ansat ved Stabsenheden Bolig og Projektudvikling (BOP) i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune som akademisk fuldmægtig.

Mine arbejdsopgaver er:

Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på
denne måde:
Både under mit studie og i mine ansættelser har
formidling altid været et nøgleord. Visuel formidling, mundtlig formidling og skriftlig formidling.
Interessen for at fortælle den gode historie har
ført mig fra museumsverdenen til sociale medier
og online formidling til kommunikationsteamet i
BOP.

•
•
•
•
•
•
•

Udvikling, og vedligeholdelse af hjemmesider
Udvikling af kommunikationsstrategier
Ansvarlig for tiltag på de sociale medier såsom Facebook, Instagram og Tintup
Medansvarlig for udvikling samt afvikling af forskellige events såsom international
konference om byudvikling
Skrive taler, artikler og notater samt visuelle præsentationer for forskellige beslutningstagere såsom direktør og rådmand
Afholde guidede ture på Aarhus Ø for forskellige interessenter
Ad hoc ledelsesbetjening

Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:

Der er sjældent en typisk arbejdsdag. I vores afdeling udfører vi både kommunikationsopgaver, ledelsesbetjening og eventudvikling/-afvikling. Fordi det er en politisk styret
organisation, ændrer tingene sig ofte hurtigt. Vi servicerer politikere, ledelsen og projektlederne med mange forskellige opgaver – store som små.

Jeg bringer dagligt de kompetencer, jeg har tilegnet mig på Kunsthistorie, i spil. At kunne
omsætte svært stof til enkle og letforståelige budskaber overfor samarbejdspartnere og
publikum ved foredrag. At forholde sig kritisk til ny viden, når jeg indsamler materiale til
eksempelvis pressemeddelelser. At gå analytisk til stillede opgaver såsom at udvikle en
ny kommunikationsstrategi. Succesfuldt at formidle et stærkt budskab til mange forskellige grupper af modtagere med forskellige uddannelser, aldre og interesser via hjemmeside, facebookside og annoncer, brochurer og andet trykt materiale.

Min fedeste arbejdsopgave var/er:

Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er:

Uhh der har været utrolig mange virkelig spændende opgaver. Den største og mest udfordrende opgave var nok, da jeg sammen med en kollega udviklede og afholdt en stor
international konference for ca. 300 deltagere. Vi stod for alt fra oprettelse af hjemmeside, invitationer, pressehåndtering, kontakt til oplægsholdere og taleskrivning til medieredigering, hotelbooking, ansættelse af konferencier og meget mere.

Hold dig aldrig for fin til et job. Det lyder banalt, men afvis aldrig en opgave eller et jobtilbud, fordi det ikke passer med din faglighed. Det er aldrig til at forudsige hvilke døre,
det senere kan åbne.

Min typiske arbejdsdag former sig sådan:

6

7

Jeg hedder Rune Bo Viborg Kaldau. Jeg
er 34 år og bor sammen med min kæreste
og vores datter på 1 år. Jeg blev kandidat i
kunsthistorie i 2012.
Jeg er ansat ved Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber i København som kommunikationskonsulent og koordinator.
Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på denne måde:
Jeg var i løntilskud ved en børnefilmsfestival i knap et halvt år, inden jeg blev anbefalet til et barselsvikariat i organisationen,
der havde kontorlokaler i samme bygning.
Siden har jeg været i udlandet og arbejde
i et par år, og da jeg vendte hjem blev jeg
tilbudt et nyt barselsvikariat samme sted.

Min typiske arbejdsdag former sig sådan:
Det handler meget om at svare på mails og have telefonkontakt med vores medlemmer
i en stor landsorganisation. Der er mange koordineringsopgaver af forskellige projekter,
og det kræver hele tiden, at man følger op på sine opgaver. Med et dagligt ansvar for
Facebook-siden og hjemmesiden i organisationen bruges jeg også en del af arbejdsdagen på at holde mig orienteret om, hvad der sker af relevante ting i filmbranchen og på
at opdatere facebooksiden. En del af dagen går også med at opdatere vores database
og sørge for at vores filmklubber kan bestille film hos filmdistributører og i det hele taget

være en service-funktion for vores nuværende og evt. kommende klubber.
Mine arbejdsopgaver er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesidevedligeholdelse
Facebookopdatering
Vedligeholdelse af databaser
Administrative opgaver
Koordinering af landseminar, stand ved Bogforum og andre kulturelle events
Fundraising-ansøgninger
Udfærdige evalueringsrapporter til tilskudsgivere
Skrive historier til medlemsblad

Min fedeste arbejdsopgave var/er:
Udarbejdelse af ny hjemmeside til organisationen.
Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:
•
•
•
•

Skal vurdere om et billede fungerer godt sammen med en tekst på de sociale medier.
Skal beslutte om hjemmesidedesignet er optimalt fra et brugerperspektiv.
Er med til at udarbejde en brochure og jeg skal have en holdning til hvilken farve,
der passer godt til et events tema.
Skal diskutere med bestyrelsen, om vi skal have et nyt logo og/eller en ny visuel
identitet.

Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er:
Vær opsøgende og kom ud og fortæl, hvor I kan se jer selv i organisationer og virksomheder.
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Jeg hedder Maria Liv Morin. Jeg blev kandidat i
kunsthistorie i 2010.
Jeg er ansat ved Mosson ApS som implementeringsansvarlig.
Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på
denne måde:
Barsel + specialeskrivning
Løntilskud hos Kvadrat i 2011 (event koordinator,
assistant exhibitions and marketing)
Barsel 2011/2012
Løntilskud hos SPO & Co. i 2012 (event koordinator/konkurrence assistent)
Projektmedarbejder ved Kraftværket og skaterhallen, Kultur, Udvikling og Plan, Syddjurs Kommune 2012-2014
Mosson ApS. Medejer og Implementeringsansvarlig 2015-nu
Min typiske arbejdsdag former sig sådan, at:
•
•
•
•
•
•

Feltstudier/besøg i trav- og galopstalde. DK og SE
Være til trav/galop væddeløb. DK og SE
Snakke med brugerne. Forstå deres behov.
Være i dialog med forbund og myndigheder
’Onboarding-workshops’ af Mossons interne afdelinger (designere/udviklere/
marketing).
Desk-research. Markedskendskab.

Mine arbejdsopgaver er:
•

Brugerkendskab (kendskab til dagligdagens arbejdsprocesser, menneskene, kulturen)

•
•
•
•
•

Produktudvikling
Markedskendskab
Ansvarlig for onboarding af Mossons afdelinger (designere/udviklere/marketing)
for at sikre at de har tilstrækkelig kendskab til Mossons brugere.
Sikre synlighed for brugerne
Sikre at implementering af et nyt digitalt redskab i en analog virkelighed er mulig i
den snitflade, hvor bruger møder produkt.

Min fedeste arbejdsopgave var/er:
Det hele!
Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:
Kunstens verden er virkelig mangfoldig. Det kræver nysgerrighed at dykke ned i forskellige typer af kunst lavet af mennesker på tværs af historisk tid, kulturer, og menneskeligt
udgangspunkt. Det var det, jeg synes var så fedt ved at læse kunsthistorie – og litteraturhistorie. At stå på kanten af et emne, man ikke kender dybden af og vide, at processen
kræver dedikation og fokus, men det er netop det, der er fedt.
Jeg bruger even til at kunne se i HELHEDER (kulturelle/historiske) og samtidig kunne gå
helt i DETALJEN på mikro-niveau i det enkelte værk. Jeg har derfor BÅDE en helhedsforståelse for konkurrence-hestebranchen og de passionerede mennesker i den OG indsigt
på detaljeniveau for den enkelte stald og hos den enkelte træner.
Jeg er anderledes end mine kollegaer på flere punkter. Et af dem er, at jeg stoler på
nysgerrigheden og føler mig tryg ved, at jeg ikke ved hvilken retning et projekt ender i.
Det viser sig, når jeg har kastet mig ned i emnet. Men det kan godt tage tid. Jeg synes det
er skønt med fordybelse og akkumulere viden - også viden som jeg ikke helt ved hvad
jeg skal bruge til endnu. Det er ofte i de små detaljer, at nye muligheder åbner sig.
Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er, at:
Alt er interessant, hvis du er villig til at gå langt nok i dybden og udforske emnet. Stol på,
at den faglige tilgang, som du har erhvervet dig på Kunsthistorie, er en god ballast til at
arbejde i mange forskellige sammenhænge.
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Jeg hedder Caroline Nymark Zachariassen. Jeg
blev kandidat i Kunsthistorie i januar 2017.

er en fantastisk følelse, når du står med et færdigt produkt, som forhåbentlig giver rigtig
mange ny viden og gode oplevelser.

Jeg er ansat ved Kunsten Museum of Modern Art,
Aalborg, som museumsinspektør.

Mine arbejdsopgaver er:

Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på
denne måde:
Jeg har haft en glidende overgang fra studie til
mit nuværende job. Sideløbende med mit studie på Kunsthistorie har jeg haft studierelevante jobs: bl.a. på Kunsten Museum of Modern Art
Aalborg, et galleri i Aarhus og som en del af redaktionen på tidsskriftet Passepartout - skrifter for
Kunsthistorie. Efter at være stoppet i jobbet som
udstillingsassistent på Kunsten, blev jeg kort tid før
jeg skulle aflevere speciale kontaktet af Kunsten,
som havde brug for en redaktør på et udstillingskatalog, hvilket førte til en tidsbegrænset projektstilling og siden en fast inspektørstilling.
Min typiske arbejdsdag former sig sådan, at:
Jeg møder typisk ind kl. 8.00, hvor jeg ordner mails og skaber et overblik. Ofte er der i
løbet af dagen møder med forskellige teams fra huset. Dage op mod udstillingsåbninger
er præget af mere fysisk arbejde på gulvet, hvor man har fingrene i praktiske opgaver,
såsom ophængning af værker. Modsat er der også dage med mere stillesiddende arbejde, når jeg skal researche og fordybe mig med at skrive tekster, ansøgninger mv.
Min fedeste arbejdsopgave var/er:
Indtil videre arbejdet med særudstillingen ”Vilhelm Lundstrøm og den gode smag”, som
åbnede d. 15. september 2017, og det dertilhørende forskningsbaserede katalog. Det

•
•
•
•
•
•
•

Varetage museets ansvarsområder i henhold til museumsloven såsom forskning, bevaring, indsamling og registrering.
Kvalitetssikring af ind- og udlån
Udvikling af formidlingsprojekter
Udvikling og projektledelse af udstillinger fra A-Z, herunder koncept, låneanmodninger og samarbejde med museer, kunstnere mv. samt udstillingsarkitekt og grafikere.
Budget og finansieringsplaner, samt bidrage til fondsansøgninger
Produktion af kataloger – herunder artikler, koncept, tryk, layout, korrektur, billedrettigheder og kontakt til skribenter
Deltagelse i faglige netværk og rejser

Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:
Konceptudviklinger udstillinger, formidler kunst generelt og når jeg producerer artikler.
Derudover har jeg med mig fra kunsthistoriestudiet på Aarhus Universitet fået vigtig erfaring med strukturering af tid og opgaver, hvilket er alfa og omega i det job, jeg har i
dag. Studiet har også givet mig vigtige redskaber i forhold til at kunne tænke abstrakt og
kreativt i relation til et alsidigt materiale for til sidst at få det formidlet. Det er redskaber,
som bestemt er brugbare ude i erhvervslivet, og som jeg i mit arbejde er utroligt glad for
at have med mig.
Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er, at:
Få et relevant studiejob uden at give køb på fordybelse på studiet!
Et studierelevant job giver dig et godt netværk, og du prøver kræfter med forskellige
aspekter af din faglighed, som sættes i spil i en erhvervsrettet kontekst. Til gengæld er det
også vigtigt at huske på, at du på studiet har uvurderlig tid til at fordybe og dygtiggøre
dig i dit fag og skabe din profil som kunsthistoriker – så skal du nok lære at gebærde dig
i Excel og budgetskemaer efterfølgende... :-)
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Jeg hedder Anna Liv Bolther. Jeg blev kandidat i
kunsthistorie i 2015.
Jeg er ansat ved Museum Ovartaci som projektleder.
Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på
denne måde:
Efter min BA holdt jeg et år fri fra universitetet for
at få lidt føling for livet udenfor. Jeg arbejdede bla.
som omviser på det kunst- og psykiatrihistoriske
Museum Ovartaci og blev så glad for det, at jeg
fortsatte med at omvise, mens jeg læste min KA.
Da jeg blev færdiguddannet, var jeg jobsøgende
i et års tid indtil Museum Ovartaci manglede en
projektleder til deres Aarhus 2017 udstilling Ovartaci Fields. Det blev så heldigvis mig.
Min typiske arbejdsdag former sig sådan:
Jeg tager ud på museet og drikker kaffe med mine kollegaer og tjekker mails. Så cykler
jeg ud og mødes med samarbejdspartnere og taler med kunstnere om noget, vi kunne
lave på udstillingen. Måske tilbringer jeg 5 timer alene på mit kontor med at skrive en formidlingstekst. Jeg leder ti dynamiske kunstudstillinger med værker fra Museum Ovartaci
placeret i Business Park Skejby. Ingen dag er den samme, men gennemgående elementer er mails, motion, møder og masser af spændende mennesker!
Min fedeste arbejdsopgave var/er:
At se ti udstillinger, jeg selv havde udtænkt, stå færdige midt i den virkelige verden omringet af interesserede, fascinerede og undrende tilskuere.

Mine arbejdsopgaver er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tovholder på samarbejdet og kontaktperson for alle involverede (hvilket betyder
man taler rigtigt meget i telefon)
Kuratering af udstillinger
Produktion af formidlingsmateriale (flyers, skilte, tekst på sociale medier mm.)
Markedsføring
Afholde rundvisninger
Udvikle undervisningsmateriale
Planlægge og afvikle events
Have økonomisk overblik
Koordinator af frivillige

Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:
Jeg bringer konstant min faglighed i spil, og det gør det svært at sætte en finger på hvornår. Når jeg præsenterer kunstudstillinger i Business Park Skejby, gør jeg hele tiden noget,
de ansatte ikke selv ville have fundet på. Jeg vælger nogle steder at hænge værkerne,
som de aldrig havde overvejet, og jeg udvælger nogle værker, der rører noget hos dem,
ingen havde set komme. En kunsthistoriker ser verden lidt anderledes end andre (jeg tror
en underviser engang kaldte det en arbejdsskade).
Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er, at:
Frivilligt arbejde er en fantastisk måde at networke, mens man studerer – men det er
fredagsbaren altså også. En kombination af de to verdener, tror jeg, fører én gode steder
hen. Når du er færdiguddannet, så led efter et arbejde, der er meningsfuldt for dig selv
og ikke bare et du vælger, fordi det ser fedt ud på CV’et. Hvis du ikke finder sådan et job
lige med det samme (det gør de færreste, så bare rolig), så husk, at der skal være en
værdi i de ting, du gør gratis. Endeligt: vær solidarisk med andre kunsthistorikere og hep
på hinanden!
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Jeg hedder Anne Sophie Lykke-Poulsen. Jeg blev
kandidat i Kunsthistorie i 2013.
Jeg er ansat ved Randers Kunstmuseum som museumsinspektør.
Min vej fra studie til mit nuværende job forløb på
denne måde:
I 2011 blev jeg ansat som omviser på Randers
Kunstmuseum. Efter endt uddannelse blev jeg projektansat som formidlings- og kommunikationsmedarbejder på museet. Derefter fik jeg tilbudt et barselsvikariat som museumsinspektør samme sted, og
efter selv at have været et år på barsel vendte jeg
i december 2016 tilbage til Randers Kunstmuseum
og en fastansættelse. Nu i en 28 timers stilling som
museumsinspektør med ansvar for kommunikation.
Min typiske arbejdsdag former sig sådan, at:
Jeg arbejder 28 timer ugentligt fordelt på fire dage fra kl. 8 til kl. 15. Ved ferniseringer og
formidlingsarrangementer vil der være arbejde i weekenden og om aftenen. Jeg bruger
store dele af min dag foran computeren, ved telefonen og til møder.
Min fedeste arbejdsopgave var/er:
Museets deltagelse i udstillingsprojektet DE SYV DØDSSYNDER. Randers Kunstmuseum
var tovholder for projektet, hvorfor jeg deltog i kommunikationsgruppe for de syv museer.
En spændende opgave, hvor der skulle samarbejdes med andre museer, kommunen og
Aarhus 2017-sekretariatet. Hvordan får vi budskabet og udstillingsprojektet ud til flest?
Dialogen med de mange samarbejdspartnere og forskellige medier var spændende,
travl og dynamisk.

Mine arbejdsopgaver er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejde kommunikationsplaner for udstillinger
Ansvarlig for museet på sociale medier
Opdatering af hjemmeside
Skrive og sende nyhedsbreve og pressemeddelelser
Pressekontakt
Markedsføring: køb af annoncer, udarbejdelse af annoncemateriale, indbydelser og
plakater
Ansvarlig for museets erhvervsklub
Inddragelse af frivillige
Ansvarlig for formidlingsarrangementer – planlægning og afholdelse
Omvisninger
Udarbejde undervisningsmateriale til udstillinger

Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:
Min baggrund i kunsthistorie har givet mig redskaber til at kunne læse og forstå kunsten i
den rette kontekst og ydermere evnen til at formidle den til alle målgrupper. At tale til store forsamlinger er ligeledes en evne, der under mit studie var fokus på at opbygge. Min
faglighed giver mig desuden en tryghed i hverdagen. Jeg benytter den i mit daglige
arbejde, når jeg formidler og kommunikerer kunsten og i min dialog med samarbejdspartnere, pressen m.fl.
Min stilling varetages på nogle andre museer af en kommunikationsuddannet. Jeg
mener dog at kunne bidrage en faglighed til jobbet, der muliggør, at jeg kan deltage i
museets daglige opgaver på en anden og mere kvalificeret måde.
Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er, at:
Det er vigtigt at skabe et netværk på arbejdsmarkedet under studierne. Til projektstillinger ansætter museerne ofte personer, de har erfaring med bl.a. gennem studiejobs.
Erfaring gennem projektstillinger og vikariater er vigtig for en evt. fastansættelse.
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Jeg hedder Sasha Rose Richter.
Jeg blev kandidat i Kunsthistorie i 2014
(BA i Kunsthistorie 2012 + sidefag i Kognitiv semiotik + KA i kunsthistorie 2014)
Jeg er ansat ved Aarhus Billedkunstcenter
som leder (barselsvikariat).

Mine arbejdsopgaver er meget varierede og kan både bestå i:
•
•
•
•
•

Vejledning og sparring med lokale kunstnere
Facilitering af udstillinger på Godsbanen
Netværksmøder
Koordinering af vores residence-programmer
Samarbejder med byens kunstinstitutioner.

Min fedeste arbejdsopgave var/er:
Min vej fra studie til mit nuværende job
forløb på denne måde:
Jeg startede på Aarhus Billedkunstcenter i løntilskud og blev sidenhen ansat og
forlænget med forskellige projektansættelser.
Min typiske arbejdsdag former sig
sådan:
Jeg har typisk en plan fra om morgenen og så ender dagen helt anderledes end forventet, fordi vi altid får input fra det lokale kunstmiljø, og fordi vi er heldige at blive inddraget
i en masse projekter.

Når samarbejder lykkes, og et arrangement eller et møde ender ud i vidensdeling, netværk og fornyet inspiration.
Jeg bringer min faglighed i spil på jobbet, når jeg:
Trækker på en bred kunsthistorisk viden om materialer, proces og kunstnerisk praksis.
Derudover har det været en fordel for mig at vælge feltstudie, hvor jeg fik indblik i en
kunstinstitution (for mit vedkommende Statens Museum for Kunst).
Mit karriereråd til nuværende studerende på Kunsthistorie er:
At involvere sig i byens kunstmiljø og få alt den praktiske erfaring, der er mulighed for.
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FORTSÆT SELV DIN
RESEARCH
LINKEDIN

Fortsæt din research på LinkedIn. Her kan du søge på virksomheder, stillingebetegnelser, tidligere studerende og meget mere. Det kan give dig et kig ind
i andres karriereveje, hvilke opgaver forskellige ansatte sidder med, og hvem
der er ansat i virksomhederne.

JOBBANKER

Gå på opdagelse i de mange spændede jobs, der ligger i de forskellige
jobbanker. Det kan give dig en viden om, hvilke opgaver virksomhederne
har brug for at få løst samt hvilke kompetencer, de mener, der skal til for at
løse dem. Måske et af de opslåede jobs kunne være noget for dig.

NETVÆRK

Man kommer langt med en god kop kaffe. Brug gerne dit eget og andres
netværk til at være nysgerrig på andres karriereveje og erfaringer. Måske
de har et godt råd, vil dele ud af deres indsigter i en branche, sparring på
kompetenceudvikling eller andet.

AU ALUMNE

AU Alumne er et alumnenetværk på Aarhus Universitet. Der er allerede
mere end 28.500 medlemmer i netværket. Her kan du udvide dit netværk
og indsamle viden. Du er velkommen til selv at melde dig ind, også hvis du
er studerende.

KARRIEREVEJE FOR

Tag til arrangementerne ”Karriereveje for” og mød tidligere studerende fra
din uddannelse. Her kan du høre om deres vej ud på arbejdsmarkedet og
blive inspireret af deres historier. Du har også mulighed for at tage en snak
med oplægsholderne til arrangementerne.

Arts Karriere

studerende.au.dk/artskarriere

Arts Karriere
Mail: karriere.arts@au.dk
Telefon: 87 15 23 59

Bygning 1443, lokale 216
Tåsingegade 3
8000 Aarhus C

