HET KONINIKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
zoekt

Een programmaleider voor de educatieve werking
(m/v/x)
Contract van onbepaalde duur
SW1
CONTEXT
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is tegelijkertijd een druk
bezocht museum en een in binnen- en buitenland gerenommeerde
wetenschappelijke
instelling.
Daarom
is
kennisoverdracht
naar
scholen, doelgroepen zoals families, (toekomstige) leerkrachten,
leiders uit het verenigingsleven, mensen van Afrikaanse origine en
het brede publiek één van de belangrijkste pijlers van de
publiekswerking. Onder de roepnaam ‘Campus’ wordt dit programma voor
die kennisoverdracht ontwikkeld. Het is de kern van de educatieve
werking van het recent heropende AfricaMuseum. Het programma staat
helemaal in het teken van de strategische ontwikkelingsdoelen van de
VN, binnen het kader van wereldburgerschapseducatie. Met name beoogt
het bij te dragen aan veranderingen inzake waarden, attitudes en
gedrag over het Afrikaanse continent in relatie tot de wereld, over
culturele verscheidenheid en over biodiversiteit. Het vertrekt
vanuit een visie op de wereld die duurzaam, rechtvaardig, inclusief
en solidair is. Alle programma’s worden steeds samen met experten
van Afrikaanse origine ontwikkeld.
FUNCTIE
Als programmaleider ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en
organisatie van alle aspecten van educatieve kennisoverdracht voor
het KMMA. Zowel de ontwikkeling, samenstelling, evaluatie als de
organisatie van de rondleidingen voor alle leeftijden door gidsen,
van de ateliers voor scholen en groepen en van kennisoverdracht via
brochures, pedagogische pakketten, gidsen, apps, podcasts en andere
innovatieve methodes vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Je
houdt de vinger aan de pols m.b.t. tot nationale en internationale
netwerken met betrekking tot herinnerings- en wereldburgerschapseducatie
en
je
werkt
nauw
samen
met
inhoudelijke
en
standpuntdeskundigen
(mensen
van
Afrikaanse
origine)
en
met
communicatieverantwoordelijken. Je rapporteert aan de operationeel
directeur van de publieksgerichte diensten.

PROFIEL


Je hebt een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen, of in
andere menswetenschappen of exacte wetenschappen, bij voorkeur in de
domeinen waarin het KMMA onderzoek verricht













Je hebt expertise in educatieve programma’s (voor musea,
bezoekerscentra, scholen, …)en in het bijzonder in
wereldburgerschapseducatie.
Je hebt ervaring met het ontwikkelen en organiseren van
rondleidingen, ateliers, en met gedrukte, audiovisuele en digitale
toepassingen.
Je kan complexe begrippen, processen en realiteiten omzetten naar
boodschappen die aangepast zijn aan leeftijd en achtergrondkennis.
Je kan een co-creatieve en innovatieve aanpak voor de ontwikkeling
van educatieve ideeën en diensten in de praktijk zetten.
Je bent vertrouwd met Afrika en/of de Afrikaanse diaspora in België
en/of Europa.
Je deinst er niet voor terug verantwoordelijkheid te nemen.
Je kan omgaan met een gezonde dosis stress en deadlines.
Je bent communicatief en werkt gemakkelijk in teamverband. Je kan
goed omgaan met mensen en kan je leiderschapsstijl in functie van hun
verwachtingen en competenties aanpassen.
Je bent georganiseerd, werkt sterk projectmatig zowel zelfstandig als
in teamverband en je bent resultaat gedreven. Daartoe gebruik je
graag indicatoren en modellen zoals ‘theory of change’
Je hebt oog voor detail en merkt snel als iets verbeterd kan worden.
Je kan je uitstekend uitdrukken in Nederlands; je kan je goed
uitdrukken in het Frans en in het Engels.

Wij bieden







Een contract van beperkte duur, verlengbaar en dat kan omgezet worden
naar een overeenkomst van onbepaalde duur.
Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum
aanvangswedde niveau SW1: 44.174,75 € bruto geïndexeerd jaarsalaris).
Een aangenaam werkkader binnen een dynamische werkomgeving
Alle nodige en relevante opleidingen
Interessante vakantieregeling
Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk of
fietsvergoeding

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HRRH@africamuseum.be met als referentie S/Campus vóór 22/04/2019 om
18u.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de
voorziene termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en
beantwoord.

De selecties zullen plaatsvinden in de week van 29 april 2019.

