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18. marts 2019 

 
STILLINGSOPSLAG 

 
Stillingen som amanuensis (engelsk titel Assistant Director) på Det Danske Institut i Athen 
genopslås hermed.  
 
Det Danske Institut i Athen er en almennyttig, selvejende institution under Ministeriet for 
Uddannelse og Forskning. Instituttets formål er at fremme forskning, undervisning og 
kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, 
litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. 
 
Amanuensen varetager sammen med direktøren Instituttets daglige drift. Arbejdsopgaverne 
omfatter især organisering af Instituttets kultur- og formidlings-aktiviteter, 
informationsvirksomhed samt arbejdet med stipendiaterne.  
 
Amanuensens opgaver kan inddeles i:  
 
I. Forsknings- og formidlingsrelaterede opgaver såsom: 

• Sammen med direktøren planlægge og udfærdige forårs- og efterårsprogrammerne 
med særligt ansvar for planlægning og gennemførelse af kulturaktiviteter 

• Sammen med direktøren forberede Instituttets kurser samt alt efter faglig profil 
deltage i undervisningen 

• Udføre redigeringsarbejde (Proceedings and Monographs) 
• Koordinere DIAs andel af NORlibs bogindkøb, samt biblioteksopgaver på DIA 
• Planlægge og deltage i Årsmøde og efterfølgende udflugt 
• Medvirke i DIA’s arrangementer  

 
II. Kommunikations og repræsentative opgaver såsom: 

• Have ansvar for hjemmesiden herunder udsendelse af nyheder, advisering af 
arrangementer og opdatering af generel information 

• Præsentere Instituttet og dets aktiviteter for besøgende skole- og gymnasieklasser og 
andre gæster 

• Deltage i andre internationale institutters og skolers aktiviteter, fx årsmøder 
 

III. Administrative opgaver såsom: 
• Administrere konferencer 
• Varetage korrespondance med stipendiater 
• Udføre andet forefaldende administrativt arbejde 
• Deltage i og være referent på bestyrelsesmøder 
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• Forberede stipendieindstillinger til bestyrelsen 

Der gives desuden mulighed for egen forskning eller andre projektrelaterede aktiviteter i op til 
20 % af arbejdstiden, f.eks. projektmodning til kommende ph.d.- eller post.doc.-ansøgning, 
publicering eller andre projekter inden for Instituttets formål og målsætning.  
 
Kvalifikationer: Stillingen ønskes besat med en kandidat, hvis fag ligger inden for Instituttets 
formål, men supplerer direktørens arkæologiske kvalifikationer jvf. Instituttets strategi. 
Erfaring med kulturarrangementer er en fordel. God indsigt i IT med bl.a. indgående 
kendskab til MSOffice, gode sprog- og kommunikations-evner i både dansk og engelsk skrift 
og tale er en forudsætning, mens kendskab til moderne græsk er en fordel, men ikke en 
betingelse.  
 
Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter og ønskes besat 
for en periode af tre år. 
 
Overenskomstmæssig løn efter kvalifikationer. Amanuensen har pligt til at bo i den til 
stillingen hørende møblerede lejlighed i instituttets gæstehus i Neos Kosmos til 300-, euro per 
måned ekskl. forbrug. Lejligheden er på 75m2 med to værelser, en suite spisestue og stue og en 
lille gård.  
 
Ansøgningen, vedlagt dokumentation for kandidateksamen og øvrige kvalifikationer samt 
kortfattet CV bedes sendt i elektronisk form til direktør Kristina Winther-Jacobsen 
(kwj@diathens.gr) senest fredag d. 12. april 2019 kl. 12.00. 
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Kristina Winther-Jacobsen enten pr email eller 
telefon +30 210 32 44 644 (mandag til torsdag 8-12 dansk tid). 
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