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, 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
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.
Wij zijn voor het TextielLab op korte termijn op zoek naar een:

Stagiair(e) Breien
32 uur per week voor een periode van 3-6 maanden.
Als stagiaire ben je actief betrokken bij het ontwikkelproces van de professionele ontwerpers en kunstenaars. Daarnaast
heb je een publieke functie binnen het museum waarbij je bezoekers te woord staat over het werk in het TextielLab.
Taken:
- Ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelproces van de professionele maker;
- Werken met Computergestuurde Stoll Breimachines;
- Registreren van proces in beeld, schrift en middels stalenmateriaal;
- Werkvoorbereiding (garens pakken en opruimen, werkplekken netjes houden etc.)
- Bezoekers TextielMuseum te woord staan.
Wat vragen wij?
- Relevante (internationale) HBO opleiding op het gebied van textiel, vormgeving, kunst, mode en/of design;
- Affiniteit met breien;
- Kennis van Adobe software;
- Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
- Secuur en zelfstandig kunnen werken.
Wat bieden wij?
- Samenwerking met internationale kunstenaars/designers die streven naar hoogwaardige textiel;
- Basiskennis van M1 plus software;
- Breien van eigen stalen;
- Werken in een dynamische omgeving.
Er worden géén reiskosten woon-/werkverkeer en huisvesting vergoed.
Informatie:
Voor vragen over de functie kan contact worden opgenomen met Frank de Wind, telefoon 013-5494547, e-mail:
frank.de.wind@textiellab.nl
Procedure:
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van een motivatie brief en curriculum vitae kun je per e-mail richten aan:
frank.de.wind@textiellab.nl

