HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN -AFRIKA
zoekt

Gidsen-animatoren voor kinderen (m/v)
Freelance
CONTEXT
Met het oog op de heropening van het museum in 2018 worden momenteel verschillende activiteiten voor
kinderen ontwikkeld. Om zo goed mogelijk aan de vraag van de bezoekers te voldoen wensen we een team
van ervaren gidsen-animatoren samen te stellen die regelmatig inzetbaar zijn. Een bijkomende opleiding is
voorzien voor de weerhouden kandidaten.
JE FUNCTIE
Als freelance gids-animator voor kinderen heb je volgende taken:
-

Gidsen en animeren (verhalen vertellen, educatieve spelvormen aanbrengen, manuele activiteiten,…) van
verschillende groepen kinderen:
• Schoolgroepen: van de 2 de kleuterklas tot het 1 ste leerjaar
Buitenschoolse groepen: kinderen van 4 tot 7 jaar
• Schoolgroepen: van het 1 ste tot het 6 de leerjaar
Buitenschoolse groepen: kinderen van 8 tot 12 jaar

-

Gidsen
•
•
•
•
•

-

Begeleiden van workshops over thema’s die verband houden met Afrika voor kinderen van 8 tot 12 jaar
(schoolgroepen en buitenschoolse groepen). Deze workshops bestaan uit een interactief bezoek aan de
permanente tentoonstelling en een animatie (verhaal, creatieve activiteit, educatief spel, zang) in een
workshopruimte.

en animeren van kinderen in de nieuwe permanente tentoonstelling, in de volgende domeinen :
Kunst, cultuur en samenlevingen van Centraal-Afrika
Centraal-Afrika en zijn geschiedenis
Talen en muziek van Centraal-Afrika
Biologie, landschappen en biodiversiteit
Afrika: economie, grondstoffen en menselijk potentieel

JE PROFIEL
-

Je hebt een goede kennis van het Nederlands
Kennis van andere talen is een pluspunt
Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of hebt een gelijkwaardige ervaring in de lijn van deze
functie
Je hebt interesse in Afrika
Je hebt kennis op het vlak van :
• Afrikaanse samenlevingen: organisatie, geschiedenis, cultuur en kunst, en/of
• Afrikaanse biodiversiteit, en/of
• Afrikaanse Zoölogie en/of
• Afrikaanse Aardwetenschappen.

JE COMPETENTIES
-

Je kan informatie interpreteren en op een begrijpbare manier aan kinderen doorgeven
Je bent in staat kinderen vertrouwd te maken met de diversiteit van het Afrikaanse continent
Je bent in staat kinderen te sensibiliseren rond wereldburgerschap en internationale samenwerking
Je kan interesse opwekken bij een jong publiek
Je kan je gemakkelijk aanpassen aan verschillende soorten publ iek
Je bent enthousiast, creatief en houdt van contact met kinderen
Je bent nieuwsgierig en wil graag bijleren
Ervaring in het werken met kleuters en/of lagereschoolkinderen is een pluspunt
Je bent flexibel en beschikbaar tijdens de week en in het weekend

WIJ BIEDEN
-

-

Een dynamische en interessante werkomgeving
Opleidingen met betrekking tot:
• het KMMA en zijn opdracht
• de thema’s van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen
• de verschillende geleide bezoeken, actieve bezoeken en workshops die het KMMA
aanbiedt
• gids- en animatietechnieken
• ontwikkelingseducatie en wereldburgerschap
Een keuze uit verschillende mogelijke statuten: zelfstandige werknemer, zelfstandige werknemer in
bijberoep, werken via een VZW, interim-contract.
De Bezoldiging gebeurt volgens het aantal prestaties en is aangepast aan het soort van activiteit (geleid
bezoek, actief bezoek, workshop, …). De tarieven zijn vastgelegd door het KMMA.

INTERESSE?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar HR-RH@africamuseum.be voor 29 september 2017, met referentie
S/éduc-enfants.
Voor bijkomende informatie kan je het museumteam contacteren op 02/769.52.00 of
sylvie.ferrandi@africamuseum.be (Fr)of kathleen.laes@africamuseum.be (Nl).
SELECTIE- EN OPLEIDINGSPROCEDURE
Enkel de kandidaturen die aan het profiel beantwoorden en ingediend worden binnen de vastgestelde
termijn komen in aanmerking en zullen een antwoord krijgen.
Let op: de selecties vinden plaats tussen 16 en 25 oktober 2017.
De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een test die uit 3 proeven
bestaat: een praktische proef (mini-animatie), een gesprek met een jury en een schriftelijke test over de
algemene kennis over Afrika.
De gekozen gidsen dienen nadien een verplichte opleiding te volgen om zich vertrouwd te maken met de
inhoud van de nieuwe permanente tentoonstelling, met gids - en animatietechnieken, met
ontwikkelingseducatie en wereldburgerschap, en met de inhoud van geleide bezoeken, actieve bezoeken en
workshops.
De opleiding loopt van november 2017 tot mei 2018 en bestaat uit 7 sessies van 3 uur (‘s avonds en/of op
zaterdagen). De kandidaten die de opleiding gevolgd hebben kunnen beginnen gidsen vanaf de opening van
het KMMA (voorzien in juni 2018).

