
Wat is Erfgoed Gelderland?

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 200
erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen, hun belang
behartigen en hun erfgoed presenteren.

De medewerkers van het bureau van de coöperatie
ondersteunen de leden om vanuit hun eigen kracht collecties te
beheren en aan een breed publiek te presenteren.
Dit door middel van scholing, advisering en procesbegeleiding. 

Erfgoed Gelderland ondersteunt meerdere
jongerenevenementen. Onder andere als officiële partner van
the Future is Heritage in 2018 en 2019. Ook werkt Erfgoed
Gelderland samen met studenten van de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen (HAN).

Organiseren van activiteiten

Ondersteunen bestaande projecten in de Gelderse
erfgoedsector

Verbinden van partijen uit het werkveld met de maatschappij

Adviseren van de coöperatie op thema’s die jongeren
belangrijk vinden

       

     

  

Je bent tussen de 18 en 30 jaar oud.

Je hebt of wil een affiniteit met het erfgoed, de geschiedenis of
cultuur van de provincie Gelderland.

Je beschikt over communicatieve of andere vaardigheden die
ingezet kunnen worden in de Gelderse erfgoedsector.

Je kan projectmatig en in groepsverband werken.

Je kan gemiddeld 3 uur per week besteden aan de
werkzaamheden voor het Erfgoed Gelderland Jongerengilde.

Een platform waar jij jouw eigen ideeën en

Een platform waar jij jouw eigen professionele

Een plaats waar jij jouw eigen vaardigheden kunt inzetten en
ontwikkelen in diverse projecten voor bijvoorbeeld Ieders
Museum, de provincie of andere erfgoedinstellingen in
Gelderland

Erfgoed Gelderland, haar medewerkers en werkzaamheden
leren kennen.

Reiskostenvergoeding (aanvullende vergoedingen zijn een
mogelijkheid, maar niet vanzelfsprekend).

creativiteit publiekelijk kan inzetten in professionele
opdrachten uit de Gelderse erfgoedsector.

netwerk kan vergroten en versterken.

   

Wat is het Erfgoed Gelderland
Jongerengilde?

Het Erfgoed Gelderland Jongerengilde is een werkgroep van
jonge professionals, studenten en geïnteresseerden. Zij houden
zich bezig met het erfgoed van de provincie Gelderland op
allerlei terreinen. Het Jongerengilde is een initatief van Erfgoed
Gelderland.

Wat doet het Erfgoed Gelderland
Jongerengilde

Wie zoeken we?

Wat kunnen we je bieden?

Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur je CV en een motivatiebrief voor 16 oktober 
naar jongeren@erfgoedgelderland.nl
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  Oproep   

Jong talent gezocht!


