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Consulent leidinggevend drukkerij en textiel (consulent leidinggevend)  (m/v/x) 

 

Plaats in het organogram 

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. Met een 

innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor de Gentenaars. 

In elk museum leidt een museumdirecteur alles in schitterende banen, samen met een enthousiast 

team van stafmedewerkers. Naast de 3 musea is er een zakelijk team, aangestuurd door de algemeen 

zakelijk directeur. Het team ondersteunt de musea vanuit het AGB Kunsten en Design én het AGB 

Erfgoed bij management- en ondersteunende processen. 

Je wordt tewerkgesteld als consulent leidinggevend bij de drukkerij- en textielafdeling van het 
Industriemuseum. De textiel- en drukkerijcollecties zijn de twee kerncollecties van het 
Industriemuseum. Ze kennen een grote samenhang en volledigheid vanuit technisch en historisch 
oogpunt. Beide collecties bevatten enkele unieke objecten, zelfs op internationaal vlak. Een groot 
deel is voor het publiek zichtbaar in de permanente tentoonstellingen. Het operationele karakter van 
de machines en het ‘dynamisch behoud’ ervan, maakt deze collecties van het Industriemuseum erg 
bijzonder. Een ploeg van gedreven medewerkers en vrijwilligers, vaak met een technische of 
creatieve achtergrond, zorgt ervoor dat de machines bijna dagelijks in werking zijn voor het publiek. 
Het textiel en drukwerk dat geproduceerd wordt, wordt onder meer verkocht in de museumshop. 
Deze kerncollecties staan opgesteld over twee verdiepingen van het museum. Je werkplek wordt 
dus de tentoonstelling, waar bezoekers niet alleen collectiestukken ontdekken, maar ook zelf aan 
de slag kunnen, hun verhaal achterlaten en hun kennis delen. Creativiteit, experiment en 
kennisdeling komen op de eerste plaats. 

Functie-inhoud 

Als coördinator drukkerij- en textielafdeling ben je verantwoordelijk voor de goede werking van 
de textiel- en drukkerijafdeling. Je maakt deel uit van het team publiek: 

 Je stuurt de werkzaamheden van de medewerkers en vrijwilligers op de werkvloer aan, je 
volgt hen nauw op, bewaakt hun planning en organiseert overleg met hen. 

 Je bent het aanspreekpunt voor projecten binnen de textiel- en drukkerijafdeling, zowel voor 
de museummedewerkers en de vrijwilligers als voor externen. 

 Je volgt de productie van de textiel- en drukkerijafdeling voor de museumshop op. 

 Je gaat actief op zoek naar samenwerking met externen om de maak- en doeplekken in het 
museum op een innovatieve manier vorm te geven.  

 Je werkt nauw samen met het team collectie en het team publiek van het Industriemuseum 
om de werking van beide afdelingen af te stemmen op de doelstellingen van het museum en 
op het publieksaanbod voor verschillende doelgroepen. 

 Je volgt de technische problemen en het onderhoud op van de machines en toestellen in 



samenwerking met de vrijwilligers en de deskundigen. 

 Je waakt over de veiligheid bij het gebruik van de machines in samenspraak met de 
verantwoordelijke.  

 Je onderhoudt een duurzaam netwerk binnen de grafische sector, de 
textielsector, de onderwijs- en de cultuurwereld en het maatschappelijke veld 

 Je volgt de hedendaagse ontwikkelingen, technieken en trends binnen de textiel- en 
drukkerijwereld nauw op en brengt deze binnen in de museumwerking. 

 Je observeert de museumbezoeker en geeft opportuniteiten, kansen en aandachtspunten 
door aan de medewerkers. 

 Je geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers, coacht en motiveert hen. Je voert ook 
samenwerkingsgesprekken en stimuleert opleiding en bijscholing. 

 Je volgt vorming en opleiding relevant voor je takenpakket. 

 Je bouwt je vaktechnische bekwaamheid (kennis producten, technieken, materialen) verder 
uit door onder meer het volgen van vorming en past deze toe bij de uitvoering van je 
opdrachten. 

 Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de aan jou toevertrouwde goederen en 
materiaal. 

 Je staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld en 
meldt defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal tijdig aan. 

 Je hebt een passie voor en kennis van verschillende textiel- en druktechnieken. Een 
opleiding, cursus in een van beide of beide vakgebieden strekt is een vereiste. 

 Je bent communicatief en sociaal vaardig, het dagelijks omgaan en aansturen van een 
creatieve ploeg medewerkers en vrijwilligers schrikt je niet af. 

 Je bent een teamplayer, je kan een team aansturen en enthousiasmeren. 

 Je onderschrijft de visie op gastvrijheid en past deze toe op de werkvloer. 

 Je kan zelfstandig werken (eigen werkzaamheden voorbereiden, plannen en praktisch 
organiseren). 

 Ervaring in het omgaan met of coachen van vrijwilligers is een pluspunt. 

 Je bent flexibel: regelmatig avond- en weekendwerk behoren tot de job. 

Contactpersoon  

Ann Van Nieuwenhuyse, directeur Industriemuseum, 09 323 65 07. 

 


