Profiel Projectleider presentatie, ontwerp en productie (m/v) voor 24 uur per
week
Stedelijk Museum Breda
Stedelijk Museum Breda is het jongste stadsmuseum van Nederland. Het museum
is het ideale vertrekpunt voor iedereen die de kunst en geschiedenis van Breda en
omgeving wil ontdekken.
Naast een overzicht van zijn rijke collectie toont het museum wisselende
tentoonstellingen. Projectruimte NEXT is bestemd voor samenwerking met partners
uit de stad. De verrassende veelzijdigheid maakt Stedelijk Museum Breda
aantrekkelijk voor een breed en landelijk publiek.
Wie zoeken we?
We maken grote en kleine tentoonstellingen en organiseren doorlopend events en
activiteiten. We doen dat in het museum en op andere locaties en werken daarbij
nauw samen met partners. Voor het team Presentatie, ontwerp en productie zijn we
op zoek naar een projectleider voor 24 uur per week.
We zoeken een collega die:
 ervaring heeft in het organiseren en produceren van tentoonstellingen, events
en activiteiten;
 projectmatig werken volledig in zijn of haar vingers heeft;
 het leuk vindt om in een team te werken en weet wat daarvoor nodig is;
 met verschillende partners tot het gewenste resultaat kan komen;
 affiniteit heeft met kunst en cultuur en oog heeft voor details;
 goed Nederlands en Engels spreekt en schrijft;
 enthousiast, creatief, flexibel is en zelfstandig kan werken;
 een opleiding heeft gevolgd op HBO niveau;
 2 tot 3 jaar relevante werkervaring heeft.
Wat ga je doen?
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van een
project. Je begeleidt het proces en de onderlinge communicatie, stelt projectplan en
projectbegroting op en bewaakt deze. Ook zorg je voor tijdige besluitvorming, je stelt
de productieplanning op en stuurt de realisatie aan. Je hebt overzicht, stelt prioriteiten
en staat stevig in je schoenen. Je werkt zelf in de uitvoering mee en je stuurt op
resultaat.
Je werkt gelijktijdig aan verschillende projecten en draait ook mee in projectteams die
door iemand anders worden geleid.
Wij bieden jou
Je werkt in een jonge organisatie die met beperkte middelen maximaal wil presteren,
in een dynamische omgeving met gemotiveerde collega’s. Het team bestaat uit een
coördinator Presentatie, ontwerp en productie (senior projectleider), een medewerker

tentoonstellingen en collecties, en een medewerker facilitair en techniek, aangevuld
met een flexibel netwerk van professionele partners.
We bieden je een contract voor de duur van één jaar, waarna verlenging kan plaats
vinden. Ingangsdatum 1 juni 2019 of zoveel eerder als mogelijk. Inschaling op basis
van de MuseumCAO.
Belangstelling?
Stuur vóór 8 april 2019 je motivatiebrief en cv onder vermelding van Projectleider
naar sollicitatie@stedelijkmuseumbreda.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met
Marilyn Jongenelen, 076 529 99 00.
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