Stagiair Collectie-onderzoeker
Deeltijds (voltijds mogelijk) – minimaal 3 maanden – startdatum in overleg
Altijd al willen weten hoe het is om in een museum te werken? Overweeg je een carrière
als collectiemedewerker of onderzoeker? Museum Hof van Busleyden Mechelen biedt een
meewerkstage aan bij Team Collectie. Deze leerrijke stage bereidt je voor op een job in de
cultuursector en leert je alle ins en outs van onderzoek in een museale context.

Wat ga je doen?
Je onderzoekt in welke mate Mechelse kunstenaars, verzamelaars, handelaars en
mecenassen uit de RKD databank (https://rkd.nl/nl) vertegenwoordigd zijn in de collectie
van Museum Hof van Busleyden. Dat kan gaan over collectiestukken die door een
Mechelse kunstenaar vervaardigd zijn, collectiestukken die in opdracht van een Mechelse
mecenas vervaardigd zijn of collectiestukken die door een Mechelse verzamelaar
verzameld werden. Op die manier onderzoek je de Mechelse aanwezigheid in de collectie
en leg je linken tussen objecten, personen, locaties en collecties.

Wat kan je leren?
Als stagiair(e) binnen het Team Collectie kom je in aanraking met verschillende aspecten
van collectie-onderzoek. Je wordt begeleid door een stagebegeleider en wordt
ondersteund door verschillende collega’s van de teams Collectie en Onderzoek. Je komt
terecht in een team met veel expertise en ervaring, waar je veel van kan leren. Daarnaast
kom je in aanraking met de dagelijkse werking van het museum.
De stageopdracht kan in samenspraak met de stagiair(e) inhoudelijk enigszins aangepast
worden zodoende te voldoen aan de stagevoorwaarden van de instelling waaraan de
student verbonden is.

Profiel en voorwaarden
•
•
•
•

Je bent flexibel en gemotiveerd.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en kan vlot overweg met anderstalige
bronnen en literatuur.
Je bent vertrouwd met MS Office (Word, Excel, Outlook, …).
Je kan goed zelfstandig werken.

Relevante opleidingen die aansluiten op de vacature:
•
•
•

Kunstwetenschappen
Geschiedenis
Archivistiek

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 collectie-onderzoeker”. Heb je vragen over de vacature? Contacteer dan Hannah
Thijs via hannah.thijs@mechelen.be

