Stedelijk Museum Breda zoekt senior medewerker publieksbemiddeling
(m/v), voor 24 uur per week, per 1 mei 2019
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.
Voor de afdeling educatie en participatie zoeken wij vanaf 1 mei 2019 een senior medewerker
publieksbemiddeling (m/v) voor 24 uur per week.
Wat ga je doen?
• Ontwikkelen en realiseren van overdrachtsproducten en –diensten bij de vaste en tijdelijke
tentoonstellingen;
• Overdracht en up-to-date houden van het team en de externe museumdocenten;
• Het schrijven en samenstellen van teksten, en het verzamelen van beeldmateriaal ten
behoeve van kennisoverdracht en communicatie-uitingen;
• Het beheren en up-to-date houden van overdrachtsmaterialen;
• Overdracht aan publieksgroepen, door middel van het geven van inleidingen en rondleidingen;
Je werkt in een organisatie die met beperkte middelen maximaal wil presteren, in een dynamische
omgeving met gemotiveerde collega’s. Het team educatie en participatie bestaat uit vaste collega’s,
aangevuld met stagiaires en vrijwilligers, en een netwerk van professionele partners.
Wie ben je?
We zoeken een collega die:
• Een afgeronde HBO-opleiding gevolgd heeft in de richting kunst- en cultuureducatie, en
aantoonbare affiniteit heeft met erfgoed en beeldende kunst;
• Minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
• Beschikt over uitstekende communicatieve en didactische vaardigheden;
• Goed is in het schrijven van teksten voor verschillende publieksgroepen;
• Een uitstekende beheersing heeft van Nederlands en Engels;
• Op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied;
• Projectmatig werkt;
• Enthousiast, creatief, flexibel is en zelfstandig kan werken;
• Goed in teamverband kan werken.

Wat bieden wij je?
We bieden je een contract voor de duur van één jaar, waarna verlenging kan plaats vinden.
Ingangsdatum 1 mei 2019. Inschaling op basis van de MuseumCAO.
Belangstelling?
Stuur vóór 15 maart je motivatiebrief en CV onder vermelding van senior medewerker
publieksbemiddeling naar sollicitatie@stedelijkmuseumbreda.nl. Voor vragen kun je contact
opnemen met Cindy Beck, hoofd educatie en participatie, 076 5299905.

