De afdeling Collecties en Onderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden is per 1
maart 2022 op zoek naar een
Stagiair(e) collectie Egypte
voor 12-24 uur per week, voor een periode van minimaal 3 maanden.
Over ons
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is een dynamisch museum en hét
podium van de oudheid en archeologie in Nederland. Er werken 86 mensen die
zich onder meer bezighouden met het ontwikkelen van tentoonstellingen,
innovatief onderzoek en het beheer en behoud van de 200.000 voorwerpen in de
Rijkscollectie. Er is een open en informele werksfeer en de medewerkers zijn zeer
betrokken bij de culturele sector in het algemeen en het museum in het
bijzonder. De oudheid is van iedereen en het museum staat midden in de
samenleving. De verhalen over de museumcollectie zijn vanuit vele
perspectieven te vertellen. Daarom vindt het RMO diversiteit en inclusie in alle
facetten van de organisatie belangrijk.
Over de stage
Wij bieden een stageplek aan bij de collectie Egypte. Je maakt kennis met de
afdeling Collecties en Onderzoek en werkt af en toe samen met collega's van
andere afdelingen. De stagiair(e) versterkt de collega’s bij de collectie Egypte.
Daarnaast voer je een eigen klein onderzoek uit naar de collectie of het
museumarchief, dat je in je sollicitatiebrief omlijnt in ca. 500 woorden excl.
literatuurlijst. Denk daarbij bijv. aan het bestuderen van een kleine groep oudEgyptische voorwerpen. Verder ben je inhoudelijk de spin in het web, wil je de
collectie en het archief van het museum goed leren kennen, en help je met het
schrijven van informatie voor de collectiedatabase, antwoorden op
publieksvragen en content voor de sociale media.
Vergoeding
Het RMO biedt een stagevergoeding van € 187,50 bruto per maand bij een 12urige stageweek of € 375,- bruto per maand bij een 24-urige stageweek.
Wie zoeken wij
- Je bent een zelfstandige, innovatieve teamspeler met sterke sociale
vaardigheden
- Je zit minimaal in het tweede jaar van de studie Egyptologie, archeologie,
museum studies, of kunstgeschiedenis en hebt aantoonbaar interesse in
het oude Egypte of de receptie ervan
- Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift
Voor nadere informatie en/of het opsturen van je schriftelijke sollicitatie met CV
als pdf kun je vóór 13 februari 2022 terecht bij Dr. Daniel Soliman
(D.Soliman@rmo.nl).

