Heb jij zin in een uitdagende stage in een leuk team?
Dan ben je bij Museum Helmond aan het juiste adres. Als stagiaire krijg je voldoende
verantwoordelijkheid in combinatie met een doeltreffende begeleiding. Natuurlijk krijg je ook genoeg
tijd om aan je stageopdracht te werken, zodat je in je vrije tijd ook echt vrij bent.
Graag willen wij onze kennis en expertise met jou delen en hopen wij ook geïnspireerd te raken van
jou. Positief voor beide partijen!
Onze gezellige werksfeer zorgt er voor dat jij na je stage met plezier terug kunt denken aan onze
organisatie. Althans, zo is onze ervaring met jouw voorgangers.
Ben jij een proactieve, sociale en flexibele student met wie wij graag samen willen werken? Stuur dan
een e-mail met een actueel cv en motivatie aan f.hoenjet@helmond.nl
Je mag ons ook verrassen met een originele videoboodschap. Let wel: alles mag, maar voel je zeker
niet verplicht als dit niet jouw ‘ding’ is.
Uiteraard betaalt de gemeente Helmond een stagiair een reguliere stagevergoeding, die past bij de
overheid.
Ben je nieuwsgierig?
Dit is onze stage vacature:

Stagiair(e)
Assistent van curator beeldende
kunst / fotografie
Foto: Harry Gruyaert / Magnum

Bij deze stage, die in principe duurt van januari/februari 2020 t/m begin juli 2020, werk je aan twee
tentoonstellingen. De eerste rond je af: een overzichtstentoonstelling van de topfotograaf Harry
Gruyaert, die in juli 2020 opent. De andere omvat voorbereidend werk voor een tentoonstelling over
Automotive. Internationale beeldend kunstenaars die geïnspireerd zijn door de auto in al zijn
facetten. Die expositie begint voorjaar 2022, maar wordt nu al voorbereid.
Spreken beide exposities je aan, fotografie én beeldende kunst, dan is dit jouw stage!
Museum Helmond heeft goede ervaringen met stagiaires die nieuwsgierig én actief zijn, die zin
hebben in het onderwerp, en meedenken en mee organiseren. Je doet eigenlijk alles wat werk en
creatief zijn combineert.
Meestal duurt je stage …uur, verdeeld over 2-3 werkdagen per week. Pas helemaal aan het einde bij
de voltooiing van de expositie ben je 4-5 dagen per week aanwezig.
Wil je een orienterend gesprek? Stuur dan bovenstaande informatie aan Frank Hoenjet, curator
hedendaagse kunst en fotografie, Museum Helmond.
f.hoenjet@helmond.nl

Bellen mag ook. Informeer dan vooraf vrijblijvend bij Frank
onder nummer 0492 587 713.

