
Zin om in een museum, archief, erfgoedbibliotheek of een andere 
erfgoedorganisatie aan de slag te gaan? 

Komend voorjaar biedt FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, jou een 
uitzonderlijke kans! Neem GRATIS deel aan ons bootcamp en ontdek een brede 
waaier aan erfgoedberoepen. 

Leer van een pro hoe je een wervend filmpje maakt, en voeg in één moeite door 
een toekomstgerichte vaardigheid toe aan je CV. Niet twijfelen dus, doén!

Studenten laatste jaar hoger onderwijs of recent afgestudeerd. Welke 
opleiding je ook gevolgd hebt: je bent welkom.
 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed    
Priemstraat 51, 1000 Brussel

11-12 februari  en 23 maart 2020 in Brussel, 
1 dag zelfstandig op pad

VOOR WIE?

WAAR?

WANNEER?

BOOTCAMP VOOR 
ERFGOEDWERKERS IN SPE

MAAK HET MEE!



dinsdag 11  februari 2020
AAN DE SLAG IN DE  
ERFGOEDSECTOR 

Op deze eerste dag praten we je bij over hoe de cultureel-
erfgoedsector georganiseerd is. We vertellen je over de soorten 
organisaties en beroepen die bestaan en we geven je praktische 
sollicitatietips. Als je dat wil kan je ook je CV laten screenen voor 
persoonlijk advies. Aan het einde van de dag ontmoet je ook de 
persoon die je gaat interviewen voor het beroepsportret.

woensdag 12 februari 2020
WORKSHOP STORYTELLING &  
SMARTPHONE VIDEO

Tom Rumes (cameraman, monteur en docent Storytelling 
& Regie aan Thomas More) leert je een boeiende verhaallijn 
uitdenken, opbouwen en uitwerken van eerste idee tot 
afgewerkt, gemonteerd filmpje. Je oefent en experimenteert 
waarna je met kennis van zaken (én vol inspiratie) op pad gaat.

maandag 23 maart 2020 (namiddag)
SHOWTIME!

Enkele weken later rollen we bij FARO de rode loper voor je uit. 
Je bent namelijk welkom op de grote première. We bekijken 
elkaars filmpjes en delen onze ervaringen. Je ontvangt van ons 
een attest van deelname en samen geven we het startschot van 
de campagne, want vanaf die dag staan de filmpjes ook online. 
Op naar een lawine aan likes en shares!

GRAAG DEELNEMEN? 
Ervaring is niet nodig, enthousiasme en engagement wel. Je kan tot 1 november 
2019 jouw kandidatuur indienen door je CV en MOTIVATIEBRIEF naar  
jacqueline.vanleeuwen@faro.be en michelle.van.meerhaeghe@faro.be te sturen. 
Laat ons weten waarom jij dit bootcamp niet wil missen. 

Begin december geven we feedback en plannen we sollicitatiegesprekken in (zo 
kan je dat meteen ook eens oefenen). Op basis van de brieven en de gesprekken 
komen we tot een groep van maximum 16 deelnemers.

Dit bootcamp is helemaal GRATIS, na afronding ontvang je van ons een 
AANWEZIGHEIDSCERTIFICAAT.
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