PARCUM zoekt een Medewerker Tentoonstellingen
Tewerkstelling: deeltijds (50%)
Duur :
bepaalde duur (1,5 jaar)
Plaats :
Leuven

PARCUM vzw is het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Gevestigd in de Abdij van
Park te Leuven zet PARCUM zich in voor het behoud, het beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in
Vlaanderen.
Als museum brengt PARCUM thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Religieus
erfgoed is hiervoor het vertrekpunt, met bijzondere aandacht voor de betekenis van dit erfgoed en deze thema’s
in de multireligieuze en diverse samenleving van vandaag. Publiek belang, actuele relevantie en het bevorderen
van dialoog en reflectie staan hierbij centraal. Het museum positioneert zich als een open ontmoetingsplaats, een
plek voor kritisch en creatief denken.
In 2021 organiseren PARCUM en Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) een tentoonstelling rond ‘900 jaar
Norbertijnen’. In het kader hiervan zijn we op zoek naar een

medewerker (m/v) tentoonstellingen
Je functie
Als medewerker tentoonstellingen sta je in voor de praktische organisatie en realisatie van de expo ‘900 jaar
Norbertijnen’. Je neemt de coördinatie op van de tentoonstelling en staat in voor de volledige voorbereiding,
opvolging en nazorg, zowel intern als in samenwerking met externe partners (opvolging bruiklenen, transporten,
scenografie, fotografie, catalogus, … ). Je houdt het overzicht over het volledige project en werkt in nauw overleg
met de curator en de verantwoordelijke tentoonstellingen.
Heb je een sterk organisatorisch talent? Hou je van afwisseling en uitdaging? Werk je graag een project van het
begin tot het einde uit? Wil je graag meedraaien in een dynamisch museumteam en je verdiepen in de
verschillende facetten van een museale werking? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!
Je takenpakket bestaat onder meer uit:
-

opmaak en opvolging tentoonstellingsplanning
organisatie van A tot Z van nationale en internationale bruiklenen
opvolging van scenografie en opbouw
opvolging fotografie, catalogus, tentoonstellingsteksten, …
ondersteuning algehele museale werking

Je profiel
-

je bezit minstens een bachelorsdiploma en hebt een aanwijsbare affiniteit met de cultureel-artistieke
sector.
ervaring in de museumsector of met tentoonstellingsprojecten strekt tot aanbeveling.
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-

je beschikt over voldoende kennis van de museale en ruimere erfgoedsector in Vlaanderen (in zijn
Belgische en internationale context).
je bent praktisch en organisatorisch van instelling, je werkt accuraat, zelfstandig en pro-actief.
je bent een teamspeler. Voor deze functie dien je regelmatig samen te werken met interne en externe
collega’s en partners.
je bent meertalig (Nederlands, Frans, Engels) en beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
je bent bekend met de gangbare ICT-programma’s en -toepassingen.

PARCUM bestaat uit een klein team. Collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit maken het DNA uit van de
organisatie. Collega’s springen mekaar bij om tot een goed resultaat te komen. Occasioneel weekend- en
avondwerk behoort tot de mogelijkheden.

Ons aanbod
Wij bieden een contract van 50% voor bepaalde duur (1,5 jaar) aan, in een dynamisch en uitdagend project, en
dit in een inspirerende werkomgeving.
Hoofdplaats van tewerkstelling is PARCUM, Abdij van Park, Leuven.

Interesse
Gelieve je motivatiebrief en CV ten laatste op 14 januari 2020 door te sturen naar vacatures@parcum.be t.a.v.
Lieve Van Hoofstadt.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 21 januari 2020.
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 016 40 60 73. Wij zijn gesloten van 24 december 2019 t.e.m.
1 januari 2020.
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