
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

De Gentse stedelijke musea zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers.  

In het AGB Erfgoed van Stad Gent, bundelen het STAM, het Huis van Alijn en het MIAT de krachten om ons 

ruim en divers erfgoed te koesteren door het opnieuw een toekomst te geven.  

In het AGB Kunsten en Design van Stad Gent, bundelen het MSK, het Designmuseum en S.M.A.K. de krachten 

om onze ruime en diverse kunstcollectie te koesteren door het opnieuw een toekomst te geven.  

 

Misschien vormt één van volgende voltijdse functies binnen één van onze musea een uitdaging voor u?  

 

 

directeur (m/v)  
contractueel – diverse musea AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design - niveau A 

 

jouw functie: Als directeur (m/v) erkent en voert u het beoogde museumbeleid uit. Als gezicht van de 

organisatie vertegenwoordigt u het museum naar de subsidiërende overheden en onderhoudt u 

contacten met de partners, pers en sponsors. U heeft de dagelijkse operationele leiding van het 

museum. U leidt, coacht en motiveert een team van medewerkers en vrijwilligers en creëert een kader 

waarbinnen zij optimaal kunnen functioneren. Samen met de directeurs van de andere Gentse 

stedelijke musea en de algemeen zakelijk directeur maakt u deel uit van het directiecomité van het 

autonoom gemeentebedrijf.  

 

 

coördinator-expert (m/v)  
contractueel – diverse musea AGB Kunsten en Design - niveau A 

 

jouw functie: Als coördinator-expert (m/v) coördineert en leidt u een afdeling/cel of coördineert u één of meer 

domeinen binnen het autonoom gemeentebedrijf . U zorgt voor een goede werking van uw afdeling/cel, 

coördineert de activiteiten ervan en coacht en begeleidt uw medewerkers. U werkt onder leiding van de 

algemeen directeur en maakt deel uit van diverse interne/externe (projectmatige) overlegstructuren. 

 

 

adjunct van de directie (m/v)  
contractueel – diverse musea AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design - niveau A 

 

jouw functie: Als adjunct van de directie (m/v) binnen de musea situeren uw verantwoordelijkheden zich 

hoofdzakelijk in een van volgende hoofdopdrachten: Bieden van ondersteuning en advies in functie van de 

werking van de musea op inhoudelijk, technisch, financieel, administratief, personeels- en/of publiek gerelateerd 

vlak en het uitvoeren van opdrachten in functie hiervan. Uitwerken van het beleid. Leiden en coördineren van 

opdrachten op projectmatige wijze. Op elkaar afstemmen van acties tussen verschillende interne en/of externe 

partners en implementeren en opvolgen van de daaruit voortvloeiende afspraken. Leiden van een team 

medewerkers en sturen van de werkzaamheden van uw afdeling. 

http://www.huisvanalijn.be/


 

consulent (m/v)  
contractueel – diverse musea AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design - niveau B 

 

jouw functie: Als consulent (m/v) binnen de musea situeren uw opdrachten zich hoofdzakelijk in een van 

volgende richtingen: bijdragen tot de dagelijkse organisatie van de musea, op administratief, financieel, 

inhoudelijk, technisch en/of organisatorisch vlak. Uitwerken en ondersteunen van 

projecten/tentoonstellingen/activiteiten. Uitvoeren van beleidsbeslissingen binnen uw werkveld. Leiden van een 

team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden van het team. Ondersteunen en adviseren van 

medewerkers en musea vanuit uw expertise. 

 

 

deskundig medewerker – administratief/technisch(m/v)  
contractueel – diverse musea AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design - niveau C 

  

jouw functie: Als administratief medewerker (m/v) verleent u informatie en verwerkt u vragen van interne en/of 

externe klanten. U staat in voor het uitvoeren van diverse administratieve opdrachten en/of voor het 

ondersteunen bij projecten. U kan ingeschakeld worden bij het uitvoeren van educatieve activiteiten en/of 

workshops. Hierdoor draagt u bij tot het leveren van een kwaliteitsvolle werking van de musea. 

Als technisch medewerker (m/v) biedt u technische ondersteuning binnen het museum waar u wordt 

tewerkgesteld. U staat in voor het opvolgen en uitvoeren van technische werkzaamheden en controleren van de 

werking van technisch ondersteunend materiaal.  

 

 

onderhoudsmedewerker (m/v)  
contractueel – MIAT - niveau E   

 

jouw functie: Als onderhoudsmedewerker (m/v) werkt u als ondersteunend polyvalent medewerker binnen het 

museum. U voert algemene (onderhouds)werkzaamheden uit, biedt logistieke en/of technische ondersteuning bij 

educatieve activiteiten en publiek gerelateerde activiteiten.  

 

 

 

voorwaarden:  

 voor de graad van directeur: 4 jaar relevante beroepservaring in het leiden van een museum 

 voor de graden van coördinator-expert, adjunct van de directie, consulent, deskundig medewerker en 

onderhoudsmedewerker: 2 jaar relevante professionele werkervaring in musea 

 

ons aanbod: 

 een job in Gent met glijdende werkuren 

 afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie 

 voor de graad van directeur bieden we een bruto startloon van 3.806,55 euro per maand; voor de graad  

van coördinator-expert  bieden we een bruto startloon van 3.525,08 euro per maand; voor de graad  van 

adjunct van de directie bieden we een bruto startloon van 2.928,63 euro per maand; voor de graad  van 

consulent bieden we een bruto startloon van 2.342,90 euro per maand; voor de graad  van deskundig 

medewerker bieden we een bruto startloon van 1.864,40 euro per maand; voor de graad  van 

onderhoudsmedewerker bieden we een bruto startloon van 1.824,19 euro per maand; 

 eventueel meerekenen van relevante anciënniteit 

 een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur 

 extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 

 aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden 

 gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 

 

interesse?  

 in opdracht van het AGB Kunsten en Design en het AGB Erfgoed worden regelmatig 

selectieprocedures georganiseerd door de Dienst Rekrutering en Selectie van de Stad Gent 

 surf naar www.gent.be/solliciteren 



 

 registreer uzelf online ten laatste op 2 augustus 2015 zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van 

vacatures waarvoor u in aanmerking wenst te komen. Duid in uw online dossier de gewenste functie 

en het interessegebied ‘cultuur’ aan.  

 de selectieprocedures voor contractuele functies bestaan uit selectieproeven en een selectiegesprek. De 

selectieprocedures resulteren in een wervingsreserve met rangschikking.  

 

Zakelijke werking AGB Erfgoed en AGB Kunsten & Design – Veldstraat 82 – 9000 Gent 

tel. 09/269 84 90 

 

Dienst Rekrutering & Selectie- Administratief Centrum Portus - Keizer Karelstraat 1 - 9000 Gent 

tel. 09 266 75 60 - vacatures@stad.gent - www.gent.be/solliciteren 

 

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, 

geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.  

 

mailto:vacatures@stad.gent

