In het AGB Erfgoed en het AGB Kunsten en Design, bundelen de Gentse stedelijke musea (Design Museum Gent,
MSK, S.M.A.K., STAM, MIAT, Huis van Alijn) de krachten om onze ruime en diverse kunstcollectie en erfgoed te
koesteren door het opnieuw een toekomst te geven.
Momenteel zijn wij op zoek naar een:

depotbeheerder stedelijke musea Gent (m/v/x)
contractueel – Design Museum – niveau B
jouw functie: In de verzamelingen van de Gentse stedelijke musea bevinden zich tienduizenden kunstwerken
en erfgoedobjecten. Objecten die niet tentoongesteld worden, krijgen een standplaats in één van de
erfgoeddepots. Twee van deze erfgoeddepots zijn extern en worden gedeeld door de verschillende musea,
Historische Huizen en de Wereld van Kina. Jij staat in voor het gezamenlijk facilitair beheer van de externe
erfgoeddepots. Je volgt de activiteiten op die in de erfgoeddepots plaatsvinden en werkt hieraan mee. Dit
gebeurt in de beste omstandigheden, rekening houdende met orde en structuur, veiligheid en beveiliging,
klimaat en een goed behoud en beheer van de collectie.

voorwaarden:
 Ofwel minimum 2 jaar professionele ervaring in de praktische organisatie van behoud en beheer in
een erfgoeddepot
 Ofwel een bachelordiploma behoudsmedewerker erfgoed of restauratie of gelijkwaardig, in
combinatie met minimum 1 jaar professionele ervaring in de praktische organisatie van behoud en
beheer in een erfgoeddepot
ons aanbod:
 een job in Gent
 afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
 bruto startloon van 2.507,31 euro per maand (met een jaar ervaring)
 eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
 een contract van onbepaalde duur
 extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
 aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
 gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
interesse?
 bekijk alle informatie over deze vacature (de functie, voorwaarden en selectieprocedure) op deze
webpagina http://bit.ly/depotbeh-6aug18-mu
 solliciteer online
 ten laatste op 13 augustus 2018
Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - tel. 09 266 75 60 - vacatures@stad.gent - www.stad.gent/solliciteren
Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd,
geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

