De Gentse musea plannen tegen 2019 de verhuis van hun collecties naar 2 centrale erfgoeddepots. Deze
verhuisbeweging vraagt een grondige voorbereiding die momenteel volop loopt.
Design museum Gent bezit een collectie van circa 22.000 objecten. Om de voorbereiding en verhuis goed te
laten verlopen zoeken wij tijdelijke medewerkers om ons Collectieteam te versterken. Ben jij ‘hands on’, wil je
weten hoe een museum achter de schermen werkt, school je jezelf graag bij, dan ben je wellicht de medewerker
( m/v/x) die we zoeken:

Bio Stage – medewerker collectieverhuis (m/v/x)
Voltijds – tijdelijk (looptijd bio-stage)
Jouw taken:
Je werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van de verhuis van onze collectie naar de centrale
erfgoeddepots.
• Je helpt mee aan het reinigen van de verschillende collectiestukken,
• Je controleert en registreert de basisgegevens van de collectiestukken in onze collectiedatabank Adlib,
• Je neemt foto’s van de collectiestukken en bewaart die op PC,
• Je helpt bij het aanmaken van bepaalde verpakkingen voor de collectiestukken,
• Je verpakt de collectiestukken,
• Je labelt de objecten en verpakkingen met barcodes zodat alles op de juiste plaats terecht komt.

Jouw profiel:
• Je bent gemotiveerd om in een museale context te werken
• Je weet de dingen aan te pakken en bent probleemoplossend ingesteld
• Je hebt een aantal technische vaardigheden (bijvoorbeeld het manipuleren en reinigen van museale
objecten)
• Je kan je zowel vinden in het fijnere werk als in het iets ruwere werk
• Je bent administratief vaardig (PC kennis) en werkt nauwkeurig
• Je bent stressbestendig en flexibel
• Je bent bereid in een stoffige omgeving te werken
• Je kan om met de fysieke impact van het verhuizen van lichte en zwaardere stukken
• Je bent een teamplayer en neemt graag wat verantwoordelijkheid

Wij bieden:
•
Een unieke opportuniteit om professioneel met erfgoed bezig te zijn en deel uit te maken van een
geëngageerd team,
•
Een blik achter de schermen van een museale werking,
•
Een afwisselende stage-inhoud, diverse contacten en autonomie,
•
Een BIO opleidingstraject van circa zes maanden en bijhorende vergoeding,
•
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding,
•
De bio-stage kan in onderling overleg ingaan.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV naar annelies.demey@stad.gent met duidelijke vermelding van de BIO-stage
waarvoor je solliciteert in het onderwerp van de mail. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.
Voor meer uitleg over deze stage, contacteer Annelies De Mey.
Meer info over de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO): https://www.vdab.be/opleidingen/
beroepsinlevingsovereenkomst & ria.verstappen@stad.gent

