Beschikbare stageplaatsen Mu.ZEE academiejaar 2016 – 2017

Stagiair bibliotheek








Periode: tussen begin oktober en eind maart
Duur: minimum 2 weken (kan uiteraard gespreid worden)
Voorkeur: gevorderde of laatstejaarsstudenten (evt. gekoppeld aan paper of proefschrift),
dus een stage die in de diepte kan gaan voor een bepaald onderwerp
Studierichtingen: bibliotheek/archiefwetenschappen, in ieder geval affiniteit met
bibliotheek/archiefwerking
Inhoud: Inventaris (bv. 1 archief of een deel van de archieven, bv. audiovisueel materiaal);
opzoekingswerk documentaire ondersteuning van een tentoonstelling; uitwerking concreet
project (bv. sociale media, bv. leeszaalreorganisatie)
Contactpersoon: Caroline Claeys, bibliothecaris Mu.ZEE, caroline.claeys@westvlaanderen.be, T 059/564593

Stagiair publiekswerking








Periodes:
o Periode 1: oktober – december
o Periode 2: februari – maart
o Periode 3: april – mei
Duur: niet bepaald
Studierichtingen: bachelor lerarenopleiding, bachelor sociaal cultureel werk, master
kunstwetenschappen
Inhoud: begeleiden van ateliers en creatieve rondleidingen – maken van educatieve
pakketten – mee organiseren van activiteiten voor kinderen (kleuter en lager onderwijs) of
jongeren en volwassenen - voorbereiding tentoonstellingen naar presentatie, zaalteksten,
bezoekersgids
Contactpersoon: Inne Gheeraert, publiekswerking Mu.ZEE, inne.gheeraert@westvlaanderen.be, T 059/564599

Stagiair tentoonstellingen






Periode: november 2016 – februari 2017 (vanaf drietal weken)
Duur: 1 maand à 2 maand
Studierichtingen: Kunstwetenschappen of Cultuurmanagement of Talen
Inhoud: Frans Masereel. Proofreading, afbeeldingen aanvragen voor de catalogus, credits
bij afbeeldingen opstellen, titelkaarten opstellen
Contactpersoon: Ilse Roosens, tentoonstellingen Mu.ZEE, ilse.roosens@west-vlaanderen.be
T 059/564598

Stagiair tentoonstellingen





Periode: tussen januari – maart 2017
Duur: min. 1 maand, max. 3 maanden
Studierichtingen: Kunstwetenschappen of Cultuurmanagement
Inhoud: project Het Vlot van Jan Fabre. Research, praktische productionele taken in
voorbereiding, informatie over betrokken kunstenaars bundelen en eventueel al een aantal
teksten produceren



Contactpersoon: Mieke Mels, tentoonstelling Mu.ZEE, mieke.mels@west-vlaanderen.be, T
059564583

Stagiair administratie







Periode: november 2016 – mei 2017
Duur: 1 maand à 2 maand, mag ook 1 dag per week zijn.
Studierichtingen: bachelor officemanagement, managementassistent
Inhoud: algemene administratieve ondersteuning bij bookshop (bvb. gratis exemplaren
opvolgen, ingeven verzenden via factuur), personeelsadministratie (bvb. ordenen
documenten, tijdsregistratie, sorteren CV‘s)
Contactpersoon: Leen Muylle, administratief medewerker personeel Mu.ZEE,
leen.muylle@west-vlaanderen.be, T 059242190

Stagiair behoud en beheer







Periode: overeen te komen
Duur: afhankelijk van de studierichting en het soort stage (voor restauratieopleidingen
minimum 2 maand, beter 3 maand)
Studierichtingen: restauratieopleidingen, Kunst- of cultuurwetenschappen,
kunstopleidingen
Inhoud: dit kan gaan van restauratieprojecten (enkel voor restauratiestudenten) tot
meelopen op de afdeling (opbouw tentoonstelling, opvolgen bruiklenen, project in het
depot, ..) of registratieprojecten (aanvullen van de collectiedatabase, beschrijvingen maken
van een selectie kunstwerken voor een website, etc..).
Contactpersoon: Barbara de Jong, behoud en beheer Mu.ZEE, barbara.dejong@westvlaanderen.be, T 059/564594

