Stageplaats op de afdeling Tentoonstellingen & Evenementen van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum
Bedrijfsprofiel
Bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen zijn wij doorlopend op zoek naar enthousiaste
en zelfstandige stagiaires. Op de afdeling tentoonstellingen en evenementen zijn er structureel twee
plaatsen beschikbaar.
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van
Groningen. Het museum toont de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en de
geschiedenis van Groningen. Daarnaast zijn er het gehele jaar wisselende kunst- en
geschiedenistentoonstellingen in ons museum.
Wij:
De afdeling tentoonstellingen en evenementen bestaat uit één vaste medewerker (tevens hoofd van
de afdeling) en 3 vrijwillige medewerkers. We houden ons bezig met het ontwikkelen en uitvoeren
van tentoonstellingen en evenementen. Gemiddeld zijn er 3 tentoonstellingen en 3 (jaarlijks
terugkerende ) evenementen. Bij sommige tentoonstellingen worden wij ondersteund door een
gastconservator die de inhoudelijke kennis heeft. Omdat er op dit moment heel veel nieuwe
ontwikkelingen zijn, krijg je bij ons de kans veel te doen en te leren.
Functieomschrijving
Als je bij ons als stagiair aan de slag gaat, ben je verzekerd van uitdagend en afwisselend werk, zoals:
•
•
•
•

Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe producten
Het organiseren van evenementen
Het ontwikkelen en voorbereiden van tentoonstellingen
Meewerken bij de opbouw en inrichting van tentoonstellingen

•

Je kunt goed zelfstandig werken en je bent proactief. Je bent dus niet bang om zelf
initiatieven te nemen of je mening te geven.
Je hebt affiniteit met Geschiedenis (alles weten hoeft natuurlijk niet!), cultuur en erfgoed.
Je vindt historisch onderzoek doen leuk
Je bent flexibel en houdt van afwisselende werkzaamheden.
Je kunt goed samenwerken in een team

Jij:

•
•
•
•

Herken je jezelf hierin en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Dan maken
we graag kennis met jou!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michèlle Kind, hoofd Projecten en
Tentoonstellingen a.i. Telefoon: (050) 312 22 02 of m.kind@noordelijkscheepvaartmuseum.nl

