
 
  

 

 

  Brussel, augustus 2022 
 

Stage I Assistent.e concertwerking Muziekinstrumentenmuseum (MIM)– KMKG 

Het MIM, deel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), is een museum waar 
muziekinstrumenten bewaard, onderzocht en getoond worden aan het publiek. Zowat 1200 stukken zijn 
tentoongesteld op 4 verdiepingen die elk een eigen invalshoek bieden: een chronologisch parcours van muziek 
in het Oude Egypte tot instrumenten uit de 19e eeuw, een zaal gewijd aan de klavieren, een verdieping die in 
het teken staat van de traditionele muziek wereldwijd en een verzameling met focus op mechanische, 
elektrische en elektronische instrumenten. 

Het museum is ondergebracht in het Old England gebouw op de Kunstberg, een boeiend architecturaal kader 
samengesteld uit een neoklassiek herenhuis, een stalen bouwwerk van Saintenoy en een nieuwe constructie in 
de Villa Hermosastraat.  
 
Live muziek maakt sinds de start deel uit van het DNA van de werking. Het museum herbergt een bescheiden 
maar goede concertzaal waar sinds 2021 opnieuw actief gemusiceerd wordt. De zaal biedt een podium aan 
aanstormend talent enerzijds en gevestigde waarden in het muzieklandschap anderzijds, in nauwe 
samenwerkingen met onze partners en de Brusselse conservatoria. Ter ondersteuning van het team zijn we op 
zoek naar een stagiair.e die de concerten mee kan omkaderen en begeleiden. 
 
Ben jij de muziekfanaat op zoek naar ervaring die we zoeken? Ben je tussen september en juni regelmatig 
beschikbaar op zondag en eventueel op donderdag en sta je te popelen om aan de slag te gaan in de museale 
en/of muzieksector? Dan horen /lezen we heel graag van jou! 
 
Functieomschrijving en taken 
Je werkt nauw samen met het team Publiek & Educatie dat instaat voor de concertprogrammatie in het MIM. 
Je bent bereid je in te werken in de museumwerking en over de diensten heen (onthaal, educatie, 
communicatie, security) te zorgen voor een uitstekend verloop van de activiteiten in de concertzaal. 
Je bent van september tot juni regelmatig beschikbaar op zondag, + 1 à 2 weekdagen in de maand. 
 
Concreet sta je in voor  
-  logistieke ondersteuning van de concerten en andere activiteiten in de concertzaal 
- ontvangen en begeleiden van organisatoren en muzikanten voor, tijdens en na de concerten/activiteiten 
 
 
 
Functieprofiel  

• Je houdt van muziek en musea  

• Je vindt dienstverlening (naar partners en publiek) en klantvriendelijkheid 
uiterst belangrijk 

• Je kan zelfstandig werken en informatie vergaren  

• Je kan je vlot uitdrukken in het NL, FR en EN  

• Je bent flexibel inzetbaar, en regelmatig beschikbaar op zondag in de maanden sept 22 – juni 23. 

• Je werkt graag met mensen en hebt een open en positieve mindset 

• Je integreert gemakkelijk in een team en bent collegiaal 
 
Aanbod 



    

 

• Je kan aan de slag als stagiair.e in de KMKG 

• Je komt terecht in een boeiende en mooie werkomgeving, heel vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer 
Je krijgt een beperkte tegemoetkoming in de vervoersonkosten 

Interesse? 
Heb je interesse in deze stage, laat het ons dan heel snel weten (liefst voor 31.09), met een korte schets van wie 
je bent (liefst in de vorm van een CV) en waarom je geïnteresseerd bent. 

We nemen contact met je op voor een verkennend gesprek. 

Mail naar: public@kmkg-mrah.be  
tav Klara Herremans - Dienst Publiek en Educatie KMKG – MIM, Jubelpark 10, 1000 Brussel 

Meer info: https://www.mim.be/nl  
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