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OPERATØR I PLANETARIUM, deltid 
Er du et teknisk geni, og er du begejstret for at arbejde med IT og AV-teknik? 
Så er det sandsynligvis dig, vi kan tilbyde en stilling som operatør på deltid i 
Planetarium. 
 
Planetarium er hele Danmarks omdrejningspunkt for astronomi og rumfart. Med en 
ambitiøs masterplan for Planetarium, har vi de seneste år skærpet vores faglige fokus i 
relation til alle indsatsområder: Formidling, udstillinger, foredrag, film, aktiviteter, 
kommunikation m.fl. Samtidig har vi arbejdet målrettet på at udvikle og renovere 
Planetariums fysiske rammer. Det er således lykkedes os at realisere en 
totalrenovering af vores ikoniske Planetariekuppel i 2020-2021. Kuppelsalen fremstår 
nu i et yderst smukt design – og med den nyeste teknik i form af 8K laser projektorer 
og med et digitalt planetariesystem basseret på de nyeste forskningsresultater.  
 
Som operatør i Planetarium kan du være med til at bringe Planetarium ind i en helt ny 
æra. Du bliver en vigtig del af teknisk afdelings team af operatører. Dine primære 
arbejdsopgaver er at afvikle film, forestillinger, foredrag, undervisning, science shows 
mm., men lige så vigtigt er det, at du giver vores gæster en fantastisk service ved bl.a. 
at holde gæsteområder og forevisningssale præsentable, indbydende og ikke mindst 
rengjorte. Vi anvender bl.a. specialudviklet UV-desinficeringsudstyr til dette formål. 
 
Arbejdsopgaver: 
 Afvikling af film og forestillinger i dag- og aftentimerne, herunder håndtering af 

planetariesystemet Digistar 
 Afvikling af særforestillinger, foredrag og aftenarrangementer 
 Løsning af tekniske opgaver i vores udstillinger 
 Covid-19 smitteforebyggende rengøring 
 Gæsteservice/gæstemodtagelse 
 Varemodtagelse 
 Ad hoc-opgaver 
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Vi forventer at: 
 Du har – eller er i gang med en relevant uddannelse inden for teknik eller IT 
 Du har solide kompetencer inden for teknik og IT – herunder AV-teknik og 

elektronik 
 Du har bred interesse i teknik og IT 
 Du er løsningsorienteret og proaktiv 
 Du er serviceminded og imødekommende  
 Du er udadvendt og nysgerrig 

 
Vores vision er at begejstre og berige vores gæster gennem levende fortællinger om 
astronomi og rumfart. At bidrage med nye indsigter om vores eksistens på jorden og 
rummets ubegribelige dimensioner. Planetarium har åbent 363 dage om året, hvorfor 
det må forventes, at dine arbejdstider også inkluderer udvalgte aften- og 
weekendvagter.  
 
Motiveret ansøgning samt CV sendes til chef for økonomi, IT og teknik, Klaus Hasforth 
kha@planetarium.dk – deadline 8. oktober 2021. Vi forventer at indkalde til samtaler 
løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Husk at markere din ansøgning med ”operatør, deltid” samt oplysning om, hvor mange 
timer du ønsker at arbejde i gennemsnit pr. uge. 
 
 
 
 


