Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een uniek museum in het hart van Amsterdam. Op de
zolderverdieping van een grachtenhuis is een katholieke huiskerk bewaard gebleven uit de 17e
eeuw, waar de katholieke minderheid haar geloof mocht belijden. Jaarlijks ontvangt het
museum zo’n 120.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.
Sinds 2015 bestaat het Ons’ Lieve Heer op Solder uit twee gebouwen en is er een nieuwe koers
ingezet waarbij de maatschappelijke relevantie van erfgoed centraal staat. Programma’s staan
in het teken van religieuze diversiteit, vrijheid en tolerantie. Exposities, evenementen en
onderwijsprogramma’s geven deze positionering in belangrijke mate vorm. Om aan deze
ambities uitvoer te geven zoekt Ons’ Lieve Heer op Solder per 1 september 2019 een:
Medewerker Educatie - 32 uur
In samenspraak met het hoofd educatie zorg je voor de uitvoering van de educatieve
programmering, gericht op de inhoudelijke koers van het museum. Je coördineert lopende
projecten (met name voor het voortgezet onderwijs), denkt mee over de verdere ontwikkeling
ervan en signaleert nieuwe kansen. Daarnaast ben je contactpersoon voor het onderwijs en zorg
je voor een brede verspreiding van het aanbod.
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Wat ga je doen?
je coördineert het programma Voices of Tolerance voor het vmbo en mbo;
je draagt praktisch en inhoudelijk bij aan de (verdere) ontwikkeling van het educatief aanbod
waaronder ook het programma Feest! voor het basisonderwijs;
je beheert en ontwikkelt proactief het netwerk van scholen;
je werkt op projectbasis samen met de afdeling collecties en exposities;
je ondersteunt het hoofd educatie.
Functie-eisen:
relevante hbo/wo-opleiding, bijvoorbeeld de Reinwardt Academie;
circa 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen de museumwereld of vanuit
een cultuureducatieve instelling;
je bent maatschappelijk betrokken en hebt kennis van burgerschapseducatie;
je bent een initiatiefrijke, communicatief vaardige collega, die het overzicht binnen de
verschillende werkzaamheden en taken kan bewaren en prioriteiten durft te stellen;
een relevant netwerk is een pré;
je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam.

Solliciteren!
We bieden een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar, salaris conform cao-museum en
afhankelijk van kennis en ervaring. Ben jij de nieuwe, energieke collega die wij zoeken? Stuur je
brief en cv vóór 7 juli 2019 naar vacature@opsolder.nl, t.a.v. Anouk Custers (M 06-29600769).
De sollicitatiegesprekken zijn gepland voor woensdag 10 en donderdag 11 juli.
www.opsolder.nl

