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WIJ ZOEKEN:
STAGIAIRES EDUCATIE
in het Tropenmuseum, Amsterdam
in het Afrika Museum, Berg en Dal
in het Museum Volkenkunde, Leiden
Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en
Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Onze missie is
inspireren tot een open blik op de wereld en laten zien wat ons wereldwijd als
mensen verbindt. Culturele diversiteit zien we ook graag weerspiegeld in onze
organisatie en bezoekers. Daarom zijn we op zoek naar talent. Ben jij de nieuwe
stagiaire die helpt onze musea inspirerend te maken voor meer mensen?
WIE BEN JIJ?
Je bent bij voorkeur student CMV, student publiek & presentatie aan de Reinwardt
Academie of docent in opleiding aan de Pabo. Voor het Afrika Museum komen
studenten communicatie of Docent Beeldende Vorming ook in aanmerking. Je hebt
een flexibele en open werkhouding, bent zeer zelfstandig, pakt nieuwe kennis snel
op en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Gezien onze missie
zijn stagiaires met een cultureel diverse achtergrond zeer welkom.
WIE ZIJN WIJ?
De Afdeling Programma bestaat uit 16 vaste medewerkers die samen zorg dragen
voor de ontwikkeling en realisatie van onderwijs- en publieksprogramma’s,
evenementen en participatieprojecten bij vier musea. Daarnaast is er voor iedere
locatie een pool van oproepkrachten die een deel van deze programma’s (o.m.
rondleidingen en workshops) uitvoeren.

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde student met een hands-on mentaliteit.
Naast affiniteit met onze missie herken je jezelf in het onderstaande profiel:
•
Je hebt HBO werk- en denkniveau;
•
Je zit minimaal in het 3e of 4e jaar van de studie CMV, Pabo, Reinwardt
Academie, communicatie of docent Beeldende Vorming;
•
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
•
Je hebt goede computervaardigheden (Word, Excel, Outlook);
•
Je bent zeer zelfstandig en je pakt nieuwe kennis snel op;
•
Je bent goed in plannen en organiseren;
•
Je bent flexibel en stressbestendig; enthousiast en creatief;
•
Je hebt affiniteit met musea, kunst en cultuur.
Als stagiair(e) ondersteun je de Coördinator Educatie en assisteer je bij de
voorbereiding en productie van educatieve programma’s (o.a. rondleidingen,
workshops en scholenprogramma’s). Je bent o.m. verantwoordelijk voor:
•
Ondersteunende werkzaamheden (voorraden bijhouden, administratie,
praktische assistentie);
•
Planning & organisatie van creatieve activiteiten;
•
Mede-ontwikkeling van educatief aanbod, lesmateriaal en creatieve
activiteiten;
•
Schrijven van teksten, maken van handleidingen, instructies,
stappenplannen en werkbladen;
•
Onderzoek naar en aanschaf van educatief materiaal;
•
Evaluaties van verschillende onderwijsprogramma’s en producten;
•
Documentatie van het educatieve aanbod.
WAT BIEDEN WIJ?
•
Een leerzame stage bij het grootste volkenkundige museum van
Nederland.
•
Een inspirerende omgeving waar kennis en creativiteit samenkomen, de
kans om werkervaring op te doen en je netwerk te vergroten;
•
Persoonlijke begeleiding, veel zelfstandigheid en de mogelijkheid om mee
te bouwen aan drie prachtige musea die volop in ontwikkeling zijn;
•
Een unieke werkplek in Amsterdam, Leiden of Berg en Dal;
•
Goede werksfeer en 175 enthousiaste collega’s.
PERIODE
Stages bij de Afdeling Programma starten in januari/februari voor een periode van
minimaal 5 maanden, vier dagen per week. Tijdens publieksprogramma’s kunnen
werkzaamheden ook buiten kantooruren, ’s avonds en in het weekend plaatsvinden.
Tropenmuseum in Amsterdam: Je motivatiebrief en CV voor de stage educatie kun
je sturen naar: michelle.ouwerkerk@wereldculturen.nl
Afrika Museum in Berg en Dal: Je motivatiebrief en CV voor de stage educatie kun
je sturen naar: maud.heldens@wereldculturen.nl
Museum Volkenkunde in Leiden: Je motivatiebrief en CV voor de stage educatie
kun je sturen naar: esther.vanzutphen@wereldculturen.nl

