Wil jij als ateliereducator ‘pottendraaien’
aan de slag in het Openluchtmuseum
Bokrijk?

Het Openluchtmuseum Bokrijk is op zoek naar een
ervaren pottendraaier die atelierroutes
pottendraaien voor scholen en groepen kan
begeleiden.
Wat verwachten wij?
Je werkt als zelfstandige op freelance basis
gedurende het museumseizoen 2022, dat loop van 2 april 2022 tot en met 2 november 2022.
Je kan je vrijmaken op weekdagen.
Je bent in het bezit van een diploma/getuigschrift pottendraaien of gelijkwaardig door ervaring en hebt affiniteit
met het geven van workshops aan kinderen en jongeren.
Je staat in voor de begeleiding van atelierroutes pottendraaien voor (school)groepen in het Openluchtmuseum.
De atelierroute, met een duurtijd van 90 minuten, bestaat uit een een atelier waarbij kinderen, jongeren en/of
volwassenen de handen uit de mouwen steken en onder jouw begeleiding een eigen potje draaien aan één van
onze schopschijven. Aansluitend maak je samen met de groep een korte route doorheen het museum waarin je
hen meer vertelt over het vakmanschap pottendraaien vandaag, vroeger en in de toekomst.
Je bent vlot in de omgang en houdt ervan de liefde van je vak door te geven.
Je kan groepen enthousiast onthalen en begeleiden en tovert hun bezoek om tot een totaalbeleving.
Je staat open voor een fijne samenwerking met de andere medewerkers in de het Openluchtmuseum.
Meertaligheid is een pluspunt.
Wat bieden wij?
De mogelijkheid om jouw passie en vakmanschap te tonen aan een breed publiek.
Expertise die je zelf kan uitbouwen op gebied van het faciliteren van ateliers alsook het bijscholen van je
vakmanschap.
Je referentie die je uitbouwt door te werken voor een Openluchtmuseum dat al meer dan 60 jaar expertise heeft
in vakmanschap.
Een werkomgeving midden in het groen, in een team van enthousiaste museummedewerkers.
De mogelijkheid om te werken volgens je eigen beschikbaarheid.
Een opleiding en kennismaking van het museum en een uitgeschreven scenario voor de atelierroute.
Toegang tot VAKlab, het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap én
de plek waar vakmensen elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer: https://www.vaklab.be/
Een gratis gezins- of grootouderabonnement voor het Openluchtmuseum Bokrijk, met vele voordelen en
kortingen buiten Bokrijk.
Een verloning aan €50/per atelierroute (incl. btw en woon-werkverplaatsing).
Concreet?
Kan je niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen?
Bezorg ons dan je CV met een motivatiebrief via katrien.eckelmans@limburg.be.
We kijken er naar uit je te ontmoeten!

