Stagiair publieksbemiddeling &
educatie
Voltijds (deeltijds mogelijk) – minimaal 3 maanden – startdatum in overleg
Altijd al willen weten hoe het is om in een museum te werken? Museum Hof van
Busleyden heeft meerdere boeiende projecten op de korte termijn: de opening van de
internationale toptentoonstelling Verborgen Parels, het publiek toegankelijk maken van
het restauratieatelier, de programmering en opening van Depot Rato en het finetunen van
de publieksbemiddeling en educatieve werking bij vaste opstelling. In overleg en
afhankelijk van de startdatum van je stage zal je bij één of meerdere van deze projecten
betrokken worden.

Wat ga je doen?
Publieksbemiddeling
•
•
•
•
•

Ondersteuning bij ontwikkelen van publieksbemiddelingsaanbod op maat.
Ondersteuning bij ontwikkeling van de nieuwe audioguide.
Ondersteuning bij programmering en uitvoer van evenementen als lezingen en
rondleidingen.
Ondersteuning bij ontwikkeling educatief aanbod voor scholen.
Ondersteuning bij educatieve workshops voor kinderen.

Wat kan je leren?
Als stagiair publieksbemiddeling en educatie maak je deel uit van Team Publiek. Naast
bemiddeling en educatie maken ook communicatie en onthaal deel uit van deze afdeling
van het museum.
Publieksbemiddeling is de brug tussen de inhoud van een museum en het publiek. We
zorgen dat boodschappen op maat van alle doelgroepen beschikbaar zijn d.m.v. diverse
tools en produceren bijkomende randactiviteiten als lezingen, en workshops.
Educatie focust binnen Museum Hof van Busleyden op kinderen in familie- of
schoolverband. Er is zowel een doorlopende werking als terugkerende evenementen.
We kiezen je projecten op basis van je capaciteiten en interesse. Intussen leer je veel over
de werking van een museum. Natuurlijk is er alle ruimte voor een stageopdracht of
afstudeeronderzoek.

Profiel en voorwaarden
•
•
•
•
•
•

Je bent flexibel en georganiseerd.
Je kan je vlot verplaatsen in het perspectief van een bezoeker.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
Je kan zelfstandig werken.
Je bent minimaal in het bezit van een diploma secundair onderwijs.
Je bent beschikbaar om occasioneel op avonden of weekenddagen te helpen bij
activiteiten of evenementen.

Relevante opleidingen die aansluiten op de vacature:
•
•
•
•
•
•

Kunst en cultuurbemiddeling
Eventmanagement/Cultuurmanagement
Sociaal cultureel werk
Toerisme
Lerarenopleiding
Communicatie

De meeloopstage duurt tenminste 3 maanden, de startdatum is in overleg. Er is een
combinatie mogelijk van thuiswerk en werk op de stageplaats.

Reageren
Stuur je cv en korte motivatie naar hvb@mechelen.be met het onderwerp “Sollicitatie
stage”. Heb je vragen over de vacature? Contacteer dan Siel Meulendijks
via siel.meulendijks@mechelen.be.

