
Vil du arbejde på Rønnebæksholm?  
Haveansvarlig medarbejder og Formidler til Rønnebæksholms Herregårdshave 
 
Rønnebæksholm er på en gang en historisk og levende Kunsthal, der taler sig ind i sin samtid, med både udendørs og 
indendørs faciliteter og aktiviteter.  
 
Vi søger en dygtig, udadvendt og erfaren Haveansvarlig Medarbejder og Formidler til at udfolde havens potentiale 
og som kan tale ind i Rønnebæksholms mission og vision. Jf. nedenstående.  
 
Som Haveansvarlig Medarbejder og Formidler er dit arbejdsområde og ansvar   
 

• At stå for og udføre havearbejde, herunder planlægning og levering af havens årshjul  
 

• At drive Rønnebæksholms 6500kvm store have sammen med Kunsthallens leder, et mindre gartnerteam 
bestående af en gartnermedhjælper i fleksjob og en gartnerelev i partnerskab med Park&Vej i højsæsonen 
(april-november) og en gruppe frivillige. 
 

• At tage initiativ til relevante aktiviteter, der taler sig ind i Rønnebæksholms mission og vision og samtidens 
emner som fællesskaber, mental og fysisk sundhed, bæredygtighed og økoaktivisme.  

• At samarbejde med kunstnere og andre eksterne aktører samt Park & Vej til en bæredygtig udvikling af 
havens drift og aktiviteter. 
 

• At være ansvarlig for formidling i haven til både børn, unge og voksne og levere passende indhold i form af 
tekst og billede materiale, der kan bruges til marketing, herunder sociale medier og hjemmeside. 

• At have flair for at involvere et publikum i form af aktiviteter eller frivillige indsatser på en engagerende og 
imødekommende måde.   
 

• Udvikling af relevante partnerskaber, herunder frivillige, grupper og institutionelle partnerskaber sammen 
med Kunsthallens leder, der kan understøtte både fællesskaber, drift og aktiviteter og omsætning af 
afgrøder.  

• At tage initiativ, i dialog med Kunsthallens leder, til fundraising til udvikling af havens drift, aktiviteter og 
anlægsprojekter, der kan forbedre og synliggøre haven yderligere.   
 

• Bidrage med input til de strategiske mål og visioner i Rønnebæksholms kommunale virksomhedsaftale.  

• Generel administration og projektledelse vil også forekomme i denne stilling.  
  

 
Vi forventer 

• Du har kendskab til gartnerarbejdet og formår at koble det til en kulturel institution som Rønnebæksholm.  

• Du har lyst til en bred opgaveportefølje, hvor du i tæt dialog med teamet på Rønnebæksholm, frivillige og 
eksterne partnere, udvikler havens potentiale.  

• Du har kendskab og indsigt i at arbejde med formidling, herunder også marketing samt SoMe og digital 
formidling. 

• Du er nysgerrig på Rønnebæksholm som kunsthal, og ser dets virke i et lokalt, nationalt og internationalt 
perspektiv.  

• Du er interesseret i Rønnebæksholms historie og hvordan den kan bruges i havens område.  

• Det er en fordel at have kendskab til den kommunale eller offentlige sektor, men det er ikke et krav. 

• Har god forståelse og indsigt i fundraising og hvad der kunne være muligt i forhold til haven.  

• Du har et stort organisatorisk talent og evner projektledelse  

• Har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt. 

• Kan holde hovedet koldt i travle situationer og være god til at finde kreative løsninger.   

• Og sidst men ikke mindst du er udadvendt og imødekommende over for de kollegaer, samarbejdspartnere og 
publikum i alle aldre.  

• Kan lide at være en del af et mindre team, hvor man løfter i flok men også får meget ansvar og frihed.  
 



Vi tilbyder 
Vi tilbyder en arbejdsplads med et kreativt, udviklende og professionelt miljø, hvor kunst, natur og kultur til alle aldre 
er i højsædet. Vi tilbyder en rummelig og lærerig arbejdsplads med dygtige kollegaer, der alle løfter i flok.  
 

Arbejdspladsen 
Arbejdspladsen er beliggende på Kunsthallen Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.  
Stillingen referer til Rønnebæksholms leder Lotte Juul Petersen 
 
Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og faglige organisation 
Tiltrædelse er 1. april 2022. Stillingen er 32 timer. Der kan forekomme arbejde i weekend og aften, som kan 
afspadseres.   
 
Vil du vide mere  
Du er velkommen til at kontakte Lotte Juul Petersen, Leder af Rønnebæksholm på telefon  
23 49 91 35 eller e-mail ljupet@naestved.dk. 
 
Ansøgningsfrist fredag den 11. februar 2022  
 
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 17. februar 2022 med et ansættelsesudvalg.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningen sendes via dette link 
 
 

Præsentation af Rønnebæksholm 
 
MISSION OG VISION 
Rønnebæksholm er Næstved kommunes Kunsthal, en tidligere herregård i naturgrønne omgivelser. Stedet huser også 
Billedskolen Storstrøms Næstved afdeling samt Talentskolens Kunstlinje og forfatterlinje. 
 
Rønnebæksholm omtales for første gang i skriftlige kilder i 1321 og Rønnebæksholm kan dermed fejre 700-års 
jubilæum i 2021. En af de vigtige fortællinger i Rønnebækholms historie er forholdet mellem Marie Toft og N.F.S. 
Grundtvig og hvad de sammen stod for. Marie Toft fik gennem sit første ægteskab overdraget Rønnebæksholm og 
sammen med sin anden mand teolog, politisk tænker og forfatter N.F.S. Grundtvig, involverede de sig i diskussioner 
om ligestilling, mangfoldighed og demokratisering af dannelse, som stadig er aktuelle i vores samfund i dag. 
 
Som Næstved kommunes kunsthal arbejder stedet på at sikre lokal forankring og skabe udsyn. Igennem tværgående 
samarbejder rækker Rønnebæksholm ud og stedets faciliteter, inde såvel som ude, muliggør udviklingen af 
nyskabende kunstneriske og kulturelle programmer af høj kvalitet. Gennem dem understøtter Rønnebæksholm 
kreativ læring, dannelse og fællesskaber for alle borgere. Rønnebæksholms mission er at vække borgernes 
nysgerrighed og åbenhed, som kan bruges til at forstå og nuancere den samtid, vi befinder os i. 
 
Rønnebæksholm har fokus på social inklusion, ligestilling og mangfoldighed, som er vigtige aspekter at være bevidst 
som institution og borger. Det er væsentligt, at Rønnebæksholm igennem sin kerneopgave som kunsthal engagerer sig 
i relevante forandringer og gør dem nærværende for alle borgere, så man uanset baggrund og indsigt, kan udvikle sig 
som individ og være en del af et fællesskab. Kunsthallens vision er, at kunsten skal være til tilgængelig for alle, på 
tværs af alder, kønsidentitet, etnicitet, kulturel og social baggrund. 
 
VÆRDIER 
Rønnebæksholms kerneværdier er, at man tager ansvar og udvikler sig ved at være nysgerrig og åben i et fællesskab 
med plads til forskellighed. Således skaber Rønnebæksholm plads til alle ud fra forskellige forudsætninger og 
baggrunde og giver rum og tid til udvikling. 
 
 

https://naestved.career.emply.com/ad/vil-du-arbejde-pa-ronnebaeksholm-haveansvarlig-medarbejder-og-formidler-til-ronn/qrv89j


FYSISKE RAMMER 
Den hvide hovedbygning, opført i nygotisk stil, rummer kunsthal, Børneværksted, café og butik, Maries Rum og 
residency lejlighed. Billedskolen og Talentskolen holder til i de gamle avlsbygninger ved indgangen til parken. I 
Herskabsstalden, den restaurerede vognport og stald, holdes der forskellige arrangementer såsom foredrag, poesi- og 
samtalesaloner, koncerter og konferencer. Parken og gårdspladsen ved hovedbygningen danner ramme om visninger 
af skulpturelle værker og begivenheder såsom kunstperformances, vandringer, Havemarked og Sankt Hans og den 
årlige kulturbegivenhed Tak for Venligheden. Digterpavillonen “Venligheden”, som Rønnebæksholms ejer Marie Toft 
lod opføre til sin mand N.F.S. Grundtvig i 1850’erne, ligger i parkens sydøstlige hjørne. Kunstnerduoen Randi & Katrine 
har udført et stort omsiggribende værk i Venligheden og skabt værket Portalen med tilhørende hegn.  
 
I forlængelse af parken ligger den 6500 m2 store Herregårdshave efter fransk model. I løbet af året holdes sansedage 
og haven danner også ramme om fællesskaber med frivillige, der hjælper til. I 2020 blev der etableret et nyt felt i form 
af Pigmenthaven. Pigmenthaven er en del af Herregårdshaven på Rønnebæksholm, skabt i samarbejde mellem 
Rønnebæksholm, Billedskolen Storstrøm samt kunstner og formidler Sara Gade. Det er en have på 150 kvm, hvor der 
plantes historiske farveplanter og udvindes naturlige farvestoffer, men også en have som danner ramme om læring til 
alle aldre, fællesskaber og arrangementer. 
 
Bag Herregårdshaven er der en stor naturlegeplads, og ved Herskabsstalden finder man Musisk Naturbase med store 
udendørs musikinstrumenter lavet i sten og træ. Der er picnicpladser flere steder i parkområdet og gratis adgang året 
rundt i både parken og Herregårdshaven. 
 
 
 
 
 


