Tropenmuseum Junior gaat een tentoonstelling
over Suriname ontwikkelen.
Word je onze nieuwe
collega in de functie van onderzoeker / educatie-medewerker?
Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal, Museum Volkenkunde in Leiden en
het Wereldmuseum in Rotterdam zijn musea over mensen. Onze missie is het inspireren tot een open blik
op de wereld. Wij tonen de meest cultureel diverse collectie van Nederland en hebben oog voor wat ons
wereldwijd als mensen verbindt. Wij zien die diversiteit ook graag weerspiegeld in onze bezoekers en onze
organisatie. Voor de medeontwikkeling van de volgende tentoonstelling in Tropenmuseum Junior (opening
oktober 2019) zoeken wij een: onderzoeker / educatie-medewerker
Wie ben jij?
Je bent een geïnteresseerde, nieuwsgierige, slagvaardige onderzoeker met een brede kennis van
Suriname. Je onderzoek is resultaatgericht en vindt niet alleen achter de computer plaats. Je hebt oog voor
originele invalshoeken en legt en onderhoudt makkelijk contacten. Je hebt educatief aanbod ontwikkeld
voor jonge doelgroepen. Verder ben je een positieve, team player die ook goed zelfstandig kan werken. Je
bent nauwkeurig en kunt goed overweg met kwaliteitscriteria, -bewaking en planning.
Wie zijn wij?
Tropenmuseum Junior maakt tentoonstellingen voor kinderen van 6-13 in school- of familieverband.
Vanuit persoonlijke, authentieke verhalen, eigentijdse hands-on collectie en multidisciplinaire activiteiten
maken kinderen een ontdekkingstocht in een theatraal ingerichte dynamische tentoonstelling, waarvan de
bezoekers een actief onderdeel zijn. Alle mogelijke middelen van overdracht worden ingezet. De
tentoonstellings-medewerkers uit de cultuur van het onderwerp vervullen een cruciale rol in het tot leven
brengen van de tentoonstelling met de bezoekers.
Tropenmuseum Junior valt onder de afdeling Programma van het Nationaal Museum van Wereldculturen
(Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum en Wereldmuseum Rotterdam). Je werkt intensief
in een projectteam die de tentoonstelling met alle programma’s en (onderwijs)producten realiseert. De
organisatiecultuur kan gekenmerkt worden als ambitieus.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren en enthousiaste professional. Naast affiniteit met onze missie en de doelgroep heb
je ook:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Aantoonbare kennis van en affiniteit met Suriname
• Een groot en divers Surinaams netwerk
• Ervaring in relatiebeheer
• Aantoonbare ervaring als efficiënte researcher, die uit diverse bronnen put, de resultaten helder
documenteert en mede de vertalingen maakt naar educatieve producten.
• Ervaring met participatieprojecten en/of multimediaproducten. Goede referenties, aantoonbare
resultaten.
Wat bieden wij?
•

•

Een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week van januari 2018 t/m de opening: oktober 2019.
De functie wordt gewaardeerd in schaal 8 en het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring - tussen
€ 2.513 en €3.216 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8%
vakantietoeslag en 3,15% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden volgens de Museum CAO
zijn van toepassing. Een freelance-overeenkomst is ook mogelijk.
Mogelijkheid om te bouwen aan een geweldige nieuwe Tropenmuseum Junior tentoonstelling

Ben jij geïnteresseerd?
Mail dan vóór 13 november 2017 een korte motivatie en cv naar personeelszaken@wereldculturen.nl.
Kandidaten worden na selectie uitgenodigd voor een eerste gespreksronde, de gesprekken vinden plaats in
december 2017. Kandidaten met een Surinaamse achtergrond worden van harte uitgenodigd te reageren.
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Mariëlle Pals, hoofd Programma, marielle.pals@wereldculturen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

