VACATURE GIDS HEDENDAAGSE KUNST, DESIGN EN ARCHITECTUUR
Z33 is de (inter)nationale plek voor baanbrekers op het snijvlak van hedendaagse
kunst, design en architectuur. We tasten de grenzen tussen disciplines af met een
uitdagend programma van tentoonstellingen, projecten, kunst in de open ruimte,
lezingen, rondleidingen, … Maatschappelijke vragen zijn nooit veraf. Via poëtische
confrontatie houden we de vinger aan de pols en verbeelden we hoe de wereld kan zijn.
En dat in een nieuw gebouw van de internationaal gerenommeerde architecte
Francesca Torzo, in hartje Hasselt.
Wij zijn op zoek naar gidsen die graag in interactie gaan met kinderen, jongeren en
volwassenen over maatschappelijke thema’s en de rol die kunst hierin speelt.
Heb je een grote interesse in actuele kunst, design en architectuur en wil je die kennis graag
delen? Zie je het zitten om scholengroepen en groepen volwassenen te prikkelen met vragen
die discussie aanwakkeren en dialoog voorop stellen? Stuur ons je informatie!

Functieomschrijving
Wij zoeken gidsen die:
- scholengroepen en/of groepen volwassenen wegwijs maken doorheen onze
tentoonstellingen;
- interactieve rondleidingen kunnen geven met de focus op hedendaagse kunst en/of design
en/of architectuur;
- open en prikkelende vragen stellen die een kijk- en denkproces op gang brengen;
- actief kunnen meedenken en betrokken zijn bij de organisatie.

Profiel
We zoeken enthousiaste gidsen met een grote interesse in zowel hedendaagse kunst, design,
architectuur als wetenschap en maatschappelijke fenomenen die:
- als freelancer of via een interim-statuut willen werken;
- gepassioneerd kunnen spreken;
- beschikken over een uitgebreide culturele bagage;
- een open, dynamische en enthousiasmerende uitstraling hebben;
- zich kunnen inleven in de denk- en leefwerelden van de bezoekers;
- zich graag inwerken in nieuwe projecten;
- leergierig en open minded zijn;
- een zeer goede kennis hebben van het Nederlands, Engels en Frans
- bereid zijn om te werken op verschillende tijdstippen (overdag, 's avonds en/of tijdens het
weekend).

Aanbod
Wij bieden jou:
- ervaring in de culturele sector;
- een vergoeding op basis van je statuut;
- tewerkstelling op basis van vraag en aanbod en de keuze om zelf te bepalen welke
programma’s je wilt begeleiden;
- opleidingen, workshops ;
- een unieke werkomgeving;
- de ultieme kans achter de schermen te kijken, kunstenaars en curatoren persoonlijk te
ontmoeten.

Interesse?
Stuur dan een korte motivatie waarin je toelicht waarom je gids bij Z33 zou willen zijn en je CV
naar jobs@z33.be, met als onderwerp: Z33 gids.
Ben je geselecteerd? Dan krijg je van ons een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
Vragen over de vacature kan je stellen via hetzelfde emailadres of ons contacteren op het
telefoonnummer 011/29 59 60.

Z33 selecteert op basis van je ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden en maakt geen
onderscheid tussen kandidaten op basis van gender, etniciteit of beperking.

