Stagiair(e) Behoudsmedewerker
Collectie
Deeltijds (voltijds mogelijk) – minimaal 3 maanden – startdatum in overleg
Altijd al willen weten hoe het is om voor een museum te werken? Overweeg je
een carrière als restaurator, conservator of behoudsmedewerker? 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 het werken en omgaan met een museale collectie.

Wat ga je doen?
Museum Hof van Busleyden beheert een collectie Kunst in de Openbare Ruimte
(KOR). In het kader van deze stage ga je aan de slag met het opmaken van een
behouds- en onderhoudsplan voor deze collectie:
-

-

Je maakt conditierapporten op van alle objecten
Je maakt een overzicht van dringende noodzakelijke behandelingen en
formuleert aanbevelingen voor welke firma’s dit zouden kunnen uitvoeren
en bereidt bestekken voor om de opdrachten te kunnen uitbesteden
Je voert eventuele kleine behandelingen (zoals bijv. reinigingen) zelf uit, in
overleg met en onder begeleiding van onze Restaurator
Je schrijft een aanzet voor het calamiteitenplan van de deelcollectie KOR
Je werkt een onderhoudsplan uit dat op een duurzame manier na afloop
van jouw stage door het museumteam gebruikt kan worden
Je stemt alles wat je doet af met de Restaurator en Hoofd Collectie van het
museum

Wat kan je leren?
Als stagiair(e) binnen Team Collectie kom je in aanraking met verschillende
aspecten van restauratie en conservatie: basisregistratie, conditiechecks,
objectfiches, opmaak van bestekken, etc. Je wordt begeleid door een ervaren
stagebegeleider en wordt ondersteund door verschillende collega’s binnen Team
Collectie. Je komt terecht in een team van collectiemedewerkers 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.

Over Museum Hof van Busleyden
Museum Hof van Busleyden belicht het rijke verleden van Mechelen als
hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, met als kernthema de
Bourgondische Renaissance vandaag. Het 15de-eeuwse stadspaleis was de
residentie van Hiëronymus van Busleyden, een invloedrijke jurist die er onder
meer Thomas More en Erasmus ontving.
Sinds maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie aan de
buitenzijde. Daardoor is de vaste opstelling tot eind 2023 niet toegankelijk. Maar
Museum Hof van Busleyden blijft ‘open wegens verbouwing': in de ondergrondse
exporuimte organiseert het museum tijdelijke tentoonstellingen waaronder Gap
in the Clouds en Verborgen Parels die opent in het najaar van 2022.
In het voorjaar van 2023 verhuist het museum haar collectiestukken naar het
gloednieuwe museale Depot Rato. Om die reden zal het voltallige Team Collectie
gedurende een periode uitsluitend bezig zijn met de collectieverhuis en niet in de
mogelijkheid zijn stageprojecten te begeleiden. Stagiair(e)s kunnen dus opstarten
in september 2022 of september 2023.

Profiel en voorwaarden
•
•
•
•
•

Je bent een student Erfgoedstudies, Restauratie of aanverwante studie
Je bent flexibel en gemotiveerd
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
Je bent vertrouwd met MS Office (Word, Excel, Outlook, …)
Je kan goed zelfstandig werken

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 Behoudsmedewerker Collectie’. Heb je vragen over de vacature?
Contacteer dan Hannah Thijs via hannah.thijs@mechelen.be.

Andere vacatures bij de Stad Mechelen kan je vinden
op https://www.mechelen.be/vacatures

