STAGES STADSMUSEUM LIER 2020-2021
Stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. Niet chronologisch, maar rond thema’s
die volgens de Lierenaars hun stad typeren. Het verbindt vroeger met nu en grote geschiedenissen
met persoonlijke verhalen.

1. Stage collectieregistratie
Stadsmuseum Lier beheert een diverse erfgoedcollectie van een 10.000-tal voorwerpen, schilderijen
en objecten op papier. Het museum zoekt een stagiair voor een inhaaloperatie op vlak van
objectregistratie en digitaal collectiebeheer.
Taken
- Je registreert collectiestukken in de Adlib-databank
- Je ondersteunt bij het digitale beeld- en documentatiebeheer
Voorwaarden
- 18-jaar of ouder
- Je studeert aan een informatiebeheer, letteren of geschiedkundig gerelateerd vakgebied
- Je hebt kennis van relevante normen en standaarden inzake collectiebeheer
- Je hebt digitale kennis en interesse, bent IT-vaardig en leert vlot werken met een databank
- Je werkt zelfstandig, efficiënt en gestructureerd
- Je werkt nauwkeurig en met zin voor kwaliteit
Voordelen
- In een kleinschalig museum kom je in aanraking met de verschillende facetten van het
museumwerk
- Elke bijdrage maakt een wezenlijk verschil
- We beschouwen je als volwaardige collega waarbij je alle ruimte krijgt om zelf
verantwoordelijkheid te nemen, ideeën te opperen én uit te voeren
Meer weten?
Griet Van Opstal, teamleider stadsmuseum en erfgoed, griet.vanopstal@lier.be, 03 8000 396

2. Stage conservatie/restauratie
Stadsmuseum Lier beheert een diverse erfgoedcollectie van een 10.000-tal voorwerpen, schilderijen
en objecten op papier. Het museum zoekt een stagiair om conditiecontroles uit te voeren, rapporten
op te stellen en aanbevelingen te formuleren.
Taken
- Je screent een of enkele deelcollecties
- Je voert conditiecontroles uit en rapporteert je bevindingen
- Je formuleert aanbevelingen rond bewaring, conservatie en restauratie in een plan van
aanpak
- Je voert dringende ingrepen uit
Voorwaarden
- 18-jaar of ouder
- Je studeert kunstwetenschappen of conservatie/restauratie

-

Je hebt kennis van materialen en technieken, schadefactoren, relevante normen en
standaarden inzake collectiebeheer
Je werkt zelfstandig, efficiënt en gestructureerd
Je werkt nauwkeurig en met zin voor kwaliteit

Voordelen
- In een kleinschalig museum kom je in aanraking met de verschillende facetten van het
museumwerk
- Elke bijdrage maakt een wezenlijk verschil
- We beschouwen je als volwaardige collega waarbij je alle ruimte krijgt om zelf
verantwoordelijkheid te nemen, ideeën te opperen én uit te voeren.
Meer weten?
Griet Van Opstal, teamleider stadsmuseum en erfgoed, griet.vanopstal@lier.be, 03 8000 396

3. Stage onderzoek museumapp
Stadsmuseum Lier hanteert in de presentaties een gelaagde, evenwichtige en gevarieerde
publieksbemiddeling. Het museum wil via vergelijkend onderzoek afwegen of en welke meerwaarde
een digitale tour biedt.
Taken
- Je maakt een veldtekening van gebruikte apps in de erfgoedsector
- Je brengt pro’s en contra’s in kaart
- Je formuleert een onderbouwd advies en maakt een realistische inschatting van
voorwaarden (tijd, budget, uitvoerders)
- Je werkt een plan van aanpak uit
Voorwaarden
- 18-jaar of ouder
- Je studeert aan een sociaal-cultureel of geschiedkundig vakgebied
- Je bent vertrouwd met theorie en tools in kunst- en cultuurbemiddeling
- Je werkt zelfstandig, efficiënt en oplossingsgericht
- Je werkt nauwkeurig en met zin voor kwaliteit
Voordelen
- In een kleinschalig museum kom je in aanraking met de verschillende facetten van het
museumwerk
- Elke bijdrage maakt een wezenlijk verschil
- We beschouwen je als volwaardige collega waarbij je alle ruimte krijgt om zelf
verantwoordelijkheid te nemen, ideeën te opperen én uit te voeren.
Meer weten?
Griet Van Opstal, teamleider stadsmuseum en erfgoed, griet.vanopstal@lier.be, 03 8000 396

