VACATURE STAGE
Afdeling: Tijdelijke Tentoonstellingen FOMU
Project: MAAN/MOON
Periode: maart-april & mei-juni 2019, of beide
Deadline: 20.02
Interviews: 01.03
Het FOMU is een van de meest prestigieuze en toonaangevende musea voor fotografie in Europa.
Als een open huis treden we in dialoog met ons publiek. Het FOMU verzamelt en beheert unieke
collecties en maakt ambitieuze tentoonstellingen die contextualiseren en verbinden. Het FOMU is
ambassadeur van jong talent en gevestigde waarden van eigen bodem.
Als stagiair bij ‘tijdelijke tentoonstellingen’ kom je terecht in een klein team van curatoren en
assistent curator en ondersteun je bij de uitwerking van een of meerdere tentoonstellingen. Je
leert er de werking van een museum van binnenuit kennen. Praktische en inhoudelijke taken
wisselen elkaar af: administratie, onderzoek, opvolging van interne en externe contacten; bijwonen
van vergaderingen; bruiklenen aanvragen en opvolgen; contacten met kunstenaars, inlijsters,
scenografen, vormgevers en printlabo’s; art-handling; assistentie bij de accrochage; proofreaden
van teksten; alles kan aan bod komen.
We zijn momenteel op zoek naar een stagiair voor de tentoonstelling MAAN/MOON en
bijbehorende publicatie (opening 27.06.2019), voor minimaal 2 maanden (fulltime of parttime). Je
werkt hiervoor nauw samen met de curatoren en wordt betrokken bij de dagelijkse werking van de
afdeling tijdelijke tentoonstellingen. Occasioneel ben je ook bij andere projecten betrokken. Meer
info over de tentoonstelling MAAN/MOON vind je hier.
Profiel/competenties:
Je bent Masterstudent of laatstejaars Bachelor van een relevante opleiding (Culturele
Studies / Kunstwetenschappen / Fotografie / Literatuurwetenschappen / … ).
Je hebt interesse in en kennis over fotografie.
Je bent enthousiast en flexibel.
Je bent verantwoordelijk en werkt nauwkeurig en zelfstandig.
Je hebt een vlotte pen en spreekt/schrijft goed Nederlands, Frans en Engels.
Je werkt vlot met digitale toepassingen en Office programma's.
Je kan je vrijhouden voor een stage van minstens 2 maanden (halftijds/voltijds).
Interesse?
Stuur je motivatie met CV naar ingrid.leonard@fomu.be. Vergeet niet te vermelden welke periode
je graag stage wil lopen en of het fulltime of parttime is. Heb je nog vragen, neem gerust contact
op via e-mail.
Het FOMU wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. De selectie gebeurt op basis van
je competenties ongeacht leeftijd, origine of geslacht.

