Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf. Het is de enige plek ter wereld waar design, kunst,
mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende tentoonstellingen,
educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor onderzoek en productie maakt het museum uniek in zijn
soort. In het TextielLab werken (inter)nationale ontwerpers, architecten, kunstenaars en veelbelovende studenten samen
met onze textielexperts om de eindeloze mogelijkheden van materialen en technieken te ontdekken.
Het museum staat aan de vooravond van een ambitieuze vernieuwing om de koppositie die het nu inneemt te blijven
behouden en verder uit te bouwen. Educatie, cultureel ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen
staan hierbij hoog in het vaandel. Wij zien het als onze missie om het museum in de komende jaren inclusiever te maken
door niet alleen professionals maar ook bezoekers met de nieuwste technologieën textiel te laten ontwerpen en maken.
Binnen het team Educatie zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Medewerker Educatie
voor 24 uur per week
Als Medewerker Educatie lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van educatieve- en
onderwijsprogramma’s en projecten binnen het beleidsplan van het TextielMuseum.
Taken:
- Het ontwikkelen, coördineren, uitvoeren en evalueren van onderwijsprogramma’s vanuit de strategie en visie rondom
het educatiebeleid en informatieoverdracht van het TextielMuseum;
- Het bewaken van de kwaliteit en toezien op de uitvoering van de projecten binnen de vastgestelde kaders (pakket
van eisen, financiën en planning);
- Het afstemmen van educatieve activiteiten en het uitwisselen van vakinhoudelijke informatie met het onderwijs;
- Het verzorgen van instructies aan groep rondleiders en museumdocenten;
- Bewaken van de kwaliteit van uitvoering van de educatieve programma's;
- Het volgen van de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en deze kennis actief inzetten, delen en uitdragen, zodat
het educatiebeleid van het museum up to date blijft;
- Het actief opzetten en onderhouden van een relevant netwerk met onderwijsinstellingen.
Wat vragen wij?
- Je hebt een relevante HBO opleiding op het gebied van educatie/didactiek in combinatie met textiel/vormgeving/
cultuur;
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in of met het onderwijs, bij voorkeur ervaring met PO en VO;
- Ervaring met of interesse in nieuwe, interactieve presentatievormen voor informatieoverdracht;
- Ervaring met projectmatig werken;
- Affiniteit met textiel, kunst en vormgeving;
- In staat innovatief te denken en een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het museum;
- Samenwerken (in- en extern) met oog voor belangen van de diverse partijen;
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Startdatum uiterlijk 1 juni 2019.
Wat
-

bieden wij?
Een interessante functie in een creatieve werkomgeving;
Arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar;
Arbeidsvoorwaarden conform de Museum cao, waaronder 8% vakantietoelage en 3,4% eindejaarsuitkering;
De functie is gewaardeerd op schaal 9, salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 2.771,-, maximaal €
3.627,- bij een 36-urige werkweek;
- Pensioen ondergebracht bij het ABP;
- De stichting vergoedt géén reiskosten woon-/werkverkeer.

.
Informatie
Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Elles van Vegchel, Hoofd MuseumZaken via 013-5494520 of
elles.van.vegchel@textielmuseum.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de HRM afdeling via
013-5494515 of HRM@mommerskwartier.nl.
Sollicitatie
Jouw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae kun je tot en met 14 april per e-mail richten aan:
vacatures@mommerskwartier.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 april in de middag. De tweede selectieronde
vindt plaats op 24 april in de middag. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

