April 2022

OPERATØR I PLANETARIUM (30-37 timer)
Bag unikke gæsteoplevelser gemmer der sig en operatør, som er
begejstret for at arbejde med IT og AV-teknik.
Planetarium er hele Danmarks omdrejningspunkt for astronomi og rumfart, irammesat i
vores ikoniske bygning placeret i vandkanten til Sankt Jørgens Sø – og med Europas
største tiltede Planetariekuppel, der netop har gennemgået en eventyrlig forvandling.
Kuppelsalen fremstår nu i et yderst smukt design – og med den nyeste teknik i form af
8K laserprojektorer, fulldome og et digitalt planetariesystem, der er baseret på de
nyeste forskningsresultater og med satellitbilleder fra hele verden.
Som operatør bliver du en vigtig del af vores tekniske afdeling med et team af
operatører og en teknisk ansvarlig. Dine primære arbejdsopgaver er at afvikle
forestillinger, film, foredrag, science shows, B2B arrangementer, konferencer mm. i tæt
samarbejde med vores formidlere, servicemedarbejdere m.fl.
Du skal have lyst til at yde vores gæster en personlig og nærværende service ved bl.a. at
udvise stor imødekommenhed, holde gæsteområder og forevisningssale præsentable
og indbydende.
Ansvarsområde/arbejdsopgaver:
• Afvikle forestillinger og film i dagtimerne, herunder håndtering af
planetariesystemet Digistar7
• Afvikle særforestillinger, foredrag, B2B arrangementer, aftenarrangementer
mm., herunder personlig kontakt til vores gæster
• Løse tekniske udfordringer/opgaver i huset
• Gæsteservice/gæstemodtagelse
• Varemodtagelse
• Ad hoc-opgaver
Vi forventer, at:
• Du har gode kompetencer inden for teknik og IT – herunder AV-teknik og
elektronik
• Du har bred interesse inden for teknik og IT
• Du er proaktiv og altid løsningsorienteret
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•
•

Du er serviceminded, imødekommende og god til at samarbejde med mange
forskellige mennesker
Du helt naturligt fokuserer på at løfte en opgave, stor som lille, i samarbejde
med kollegerne

Din baggrund kan fx være:
• Sabbatår fra et teknisk studie
• Scenetekniker
• Elektriker
• Tekniker – evt. inden for lyd og lys
• Produktion og ledelse
• IT

Send motiveret ansøgning og CV til chef for økonomi, IT og teknik, Klaus Hasforth
job@planetarium.dk senest den 22. april 2022. Husk at markere din ansøgning med
”Operatør”. Vi forventer at indkalde til samtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Planetarium har åbent 362 dage om året, hvorfor vi forventer, at dine arbejdstider også
inkluderer udvalgte aften- og weekendvagter.

Om Planetarium
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.

Vores mission er at begejstre og berige vores gæster gennem levende fortællinger om
astronomi og rumfart – og bidrage med nye indsigter om vores eksistens på jorden og
rummets ubegribelige dimensioner.
Vores vision: Planetarium vil være anerkendt som Europas mest berigende og
engagerende science center, der på en kreativ, modig og overraskende måde formidler
viden om astronomi og rumfart.
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