SAVE THE DATE 14 oktober 2016
Werken in de cultureel-erfgoedsector? Beroependag voor studenten geschiedenis
Is er een toekomst voor studenten geschiedenis in de cultureel erfgoedsector? Bij FARO,
het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, horen we die vraag wel vaker. En daarom
willen we er graag een antwoord op geven!
Samen met de vier opleidingen geschiedenis in Vlaanderen nodigen we je uit voor de
beroependag. We stellen de sector aan je voor, en geven je daarbij heel wat praktische
tips voor stageplaatsen en je sollicitatie. Als klap op de vuurpijl kan je heel wat historici
ontmoeten die hun draai in de erfgoedsector hebben gevonden. Ze vertellen je eerlijk
over de ups en downs van hun zoektocht en job. Die verhalen bieden vast inspiratie voor
jouw toekomstig traject. Het programma ziet er in grote lijnen zo uit:
10.00 – 11.00: Plenair gedeelte I
•
•

Introductie: het ABC van/Who’s who in de erfgoedsector
Twee sprekers met een verhaal over de overstap tussen opleiding en
erfgoedsector: Zij gaan in op hun eigen parcours met aandacht voor netwerken,
competenties en tussenstappen

11.00 – 13.00:
•
•

Infomarkt: 15 historici vertellen over hun werk
Workshops: expliciteren van vaardigheden en talenten die je hebt en wat zou je
verder kunnen ontwikkelen (en die je in je thesis en je stage hebt opgedaan/zou
kunnen opdoen)

13.00-13.30: Lunch
13.30-14.30: Plenair gedeelte II
•
•
•

Overzicht van de vacatures en stageplaatsen in de sector
Visie van mensen die in selectiecommissies zitten: waar letten we op? Welk soort
opdrachten geven we?
Hoe kan je investeren in je CV?

14.30-17.30
•
•

Infomarkt: 15 historici vertellen over hun werk
Workshops solliciteren: beoordelen van voorbeeld sollicitatiebrieven en CV’s:
do’s and don’ts, ….

De beroependag vindt plaats bij FARO, Priemstraat 51 in Brussel (vlakbij het centraal
station) Deelname is gratis. Inschrijven
kan vanaf half augustus via:
http://www.faronet.be/kalender/faroupdate

