VACATURE
atelier KARINA BEUMER

Functie
Beeldend kunstenaar (X/V/M)
bij Atelier Karina Beumer, Antwerpen
Type: Deeltijds (tijdelijk)
Deadline: 25/9/2020

-

-

Over deze job
Je vervangt beeldend kunstenaar Karina Beumer en vervolgd haar
werkzaamheden gedurende 5 weken.
Je werkt mee aan een boek waarvoor je (een) nieuw(e) hoofdstuk(ken) zal
ontwikkelen.
Je krijgt toegang tot alle hoofdstukken die tot nu toe voor het boek zijn
gemaakt. Je hebt een inhoudelijke geheimhoudingsplicht tot en met
9 februari 2021.
Je gaat ermee akkoord dat je werk gepubliceerd wordt,
uiteraard wordt je hiervoor ge-credit in het uiteindelijke boek.
Het boek, een choose-your-own-adventure-book ‘Terms of conditions’,
gaat over een freelancer die zichzelf ontslaat (en die op precies hetzelfde
moment wordt ontslagen door zichzelf ) en wat er daarna gebeurt.

Wat mag je verwachten?
- Je werkt van maandag 19 oktober t/m vrijdag 27 november 2020.
- Je ontvangt hiervoor 1000 euro inclusief BTW.
(Maximaal aantal werkuren: 62,5 uur. (16 euro per uur (incl. BTW)) De uren zijn
zelf in te delen.)

-

-

Wat wordt er van je verwacht?
Je hebt een vlotte pen en een scherp oog voor (bewegend) beeld.
Je bent onderzoekend, nieuwsgierig en hebt zin in een vreemd avontuur.
Je werkt zelfstandig en deelt dus zelf je uren in. Je bent sterk in plannen en
organiseren. Op korte termijn coördineer je acties, tijd en middelen. Je stelt
daarbij de juiste prioriteiten.
Je beschikt bij voorkeur over een netwerk in de wereld van kunst en/of filosofie
en/of antropologie en/of sociologie, in binnen- en buitenland.
Je durft te innoveren en risico te nemen en behoudt steeds het overzicht van
het totaalproject.
Je functioneert uitstekend onder nakende deadlines en reageert adequaat op
onvoorziene omstandigheden.
Je maakt een verslag van je ervaring van deze vijf weken.
Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels.
Stel je kandidaat
Solliciteer uiterlijk op 25 september 2020.
De selectie bestaat uit een screening op basis van motivatiebrief en CV.
De interviews vinden plaats in Antwerpen op 5 en 6 oktober 2020.
Stuur je sollicitatie naar karinabeumer@hotmail.com
met als onderwerp:
sollicitatie vervanging Beeldend kunstenaar Karina Beumer.

