OPROEP CREATIEVE GROEPSBEGELEIDERS VOOR Mu.ZEE EN HET PERMEKEMUSEUM

Mu.ZEE, een museum voor moderne en hedendaagse kunst gelegen in Oostende, is hèt
kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst met een maximale openheid en toegankelijkheid.
Mu.ZEE creëert een actieve ruimte voor publiek en kunstenaars waar op een ongedwongen, vrije en
creatieve manier met kunst kan omgegaan worden. Het museum organiseert jaarlijks meerdere
internationaal georiënteerde tentoonstellingen en heeft een ruime eigen collectie.
Het Permekemuseum is het voormalige woonhuis van Constant Permeke gelegen in Jabbeke. Het
bevat het grootste deel van de schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van Permeke en
organiseert ook elke zomer een tentoonstelling hedendaagse kunst.
Beide musea hebben een bloeiende creatieve publiekswerking voor een heel divers publiek, met een
waaier aan activiteiten. Voor beide locaties zijn we op zoek naar enthousiaste creatieve begeleiders
om ons team te versterken. We zoeken naar begeleiders voor creatieve rondleidingen en ateliers
voor het onderwijs (van kleuter tot hoger onderwijs), gezinsparcours en –workshops,
verjaardagsfeestjes voor jong en oud, creatieve ateliers voor kinderen, jongeren en volwassenen op
woensdagnamiddag en tijdens de vakantieperiodes, rondleidingen voor bijzondere doelgroepen,
vakantiekampjes, teamdagen voor volwassenen, creatieve activiteiten voor kansengroepen,
participatieprojecten en dergelijke meer in Mu.ZEE te Oostende en het Permekemuseum te Jabbeke.
De activiteiten duren 1,5 uur, 2 uur, 3 uur of een volledige dag.
-

-

Op zelfstandige basis, als freelance medewerker of als vrijwilliger.
De begeleider kan zich ook aansluiten bij het interimbureau Amplo, waarmee Mu.ZEE
samenwerkt.
Tijdens de week en tijdens het weekend. Alles samen word je gemiddeld 2 tot 4 keer in de
maand gevraagd afhankelijk van de vraag van de groepen.
Voor kinderen, jongeren, volwassenen, personen met een handicap, nieuwkomers met een
andere etnisch/culturele achtergrond, kansengroepen, etc.
Meestal in het Nederlands. Sporadisch is er ook vraag naar dergelijke activiteiten in het
Frans. Engels en/of Duits in veel mindere mate.
De vergoeding gebeurt per opdracht. Dit kan vanuit een zelfstandige praktijk, als freelancer,
via Amplo of als vrijwilliger. Voor een activiteit van 1,5 uur ontvangt de begeleider 60 euro,
voor 2 uur 85 euro, voor 3 uur 130 euro, voor een activiteit van een volledige dag 200 euro
(alles inbegrepen). Een vrijwilliger ontvangt het maximum tarief voor vrijwilligerswerk van
34,03 euro per dag.

Gewenste vaardigheden:
-

-

Heeft een beeldende opleiding genoten, zoals bachelor of master in de beeldende of
toegepaste kunst, bachelor in het onderwijs (project kunstvakken, plastische kunsten,
kleuter- of lager onderwijs) of een relevante ervaring in de beeldende kunsten.
Een goede kennis van en affiniteit met moderne en hedendaagse kunst.
Bereidheid om zich te verdiepen in de inhoud van de collecties en tentoonstellingen en zich
continu bij te scholen.
Kennis van beeldende taal, zowel theoretisch als praktisch. Inzicht hebben in het beeldend
denken van de kunstenaars.

-

Pedagogische vaardigheden om met diverse doelgroepen om te gaan: kleuters, kinderen,
jongeren, volwassenen, senioren en/of bijzondere doelgroepen.
Pedagogische vaardigheden om via gerichte vragen, een enthousiast verhaal, een boeiend
spel, … de mogelijkheden van elke specifieke groep te stimuleren.
Creatieve vaardigheid om cross-overs te maken, zodat het kunstwerk en de kunstenaar in
een bredere maatschappelijke en historische context kunnen geplaatst worden.
Vaardigheden om creatief out-of-the-box te kunnen denken.
Flexibiliteit om zich aan te passen aan de wensen en de noden van de groep.
Ervaring met het praten voor groepen, het meenemen van de groep in het verhaal,
enthousiaste en aangename verteller.
Vaardigheden bezitten om beeldgeletterdheid bij kinderen, de Nederlandse taal bij
nieuwkomers, groepsverbondenheid, … te stimuleren.
Gastvrije houding – de visie van het museum mee uitdragen.
Kordate, leidende houding – durven modereren tussen mensen bij bv. een maatschappelijk
thema.
Teamplayer in het voltallige gidsen- en begeleidersteam. Open staan om kennis en ervaring
met elkaar te delen.
Duidelijke uitspraak, verzorgd voorkomen.
Zelfstandig kunnen werken.
Bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen (met specificatie ‘omgaan met
kinderen’).

Wat bieden we jou?
-

We hebben een aantal tours voor het onderwijs per leeftijd en een verjaardagspel uitgewerkt
waarmee je aan de slag kan.
Een boeiende en creatieve omgeving en een fijn gidsen- en begeleidersteam.
Regelmatig bieden we opleidingen aan in nieuwe pedagogische methodes.
Bij elke tentoonstelling wordt er een verkennende rondleiding gegeven door de
kunstenaar(s) of curator.
We geven veel inhoudelijke informatie over collectie en tentoonstellingen aan je door.
We staan open voor jouw inbreng en suggesties in een open team.
Er is een gidsenlokaal voor jou ter beschikking.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 15 augustus 2018 naar inne.gheeraert@muzee.be.
Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van
competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Voor meer info: inne.gheeraert@muzee.be of elise.vanhoecke@muzee.be – 059 56 45 99 (Inne
Gheeraert) of tel 059 24 21 99 (Elise Vanhoecke)

