Vacature: Medewerker Collectiebeer en Inrichting
Vereniging Hendrick de Keyser is volop in beweging en groeit naar
een steeds meer publiek georiënteerde organisatie. In de komende
jaren gaan 35 bijzondere huizen open: Museumhuizen waarin je
een beeld krijgt van hoe er van 1550 tot nu geleefd wordt in
Nederland. Naast verhalen over de architectuur, de geschiedenis
en de bewoners, beleef je het huis vooral zelf. In de Museumhuizen
geen gefluister of afzetkoordjes. Ga zitten op de stoelen, kijk in de
kast of bak koekjes in de keuken.
Nog twee maanden te gaan tot de opening van een nieuw Museumhuis. Je hebt contact met een
belangrijke bruikleengever, mag er wel op de historische stoelen gezeten worden? Met een
restaurator kijk je of de verbindingen van de stoel nog goed zijn. Tegelijkertijd zoek je die ene
vroeg 17de-eeuwse kast met rijk snijwerk. En wat nog meer? Koperwerk, servies, tapijten, een
linnenpers. Maar hoe krijg je die op zolder? Nu de transporten inplannen, zodat straks alles op
tijd arriveert Na de opening is er tijd om de collectie te registreren.
Team Museumhuizen opende de afgelopen jaren zeven Museumhuizen. Komend jaar worden
hier vier nieuwe Museumhuizen aan toegevoegd. En daarvoor zijn we op zoek naar jou! Een
gepassioneerde en veelzijdige Medewerker Collectiebeheer en Inrichting die de uitdaging
aan durft te gaan om het concept per huis te vertalen en uit te voeren binnen de planning en het
budget. Iemand die effectief coördineert, oog voor detail heeft en de handen uit de mouwen durft
te steken.
De functie vraagt om een flexibel en pragmatisch persoon die kan omgaan met werkdruk en
onregelmatige werktijden. We zijn op zoek naar een persoon die snel kan schakelen en
samenwerken met diverse partijen.
Wie ben jij?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent beschikbaar vanaf medio maart / begin april 2019;
Je bent 32 uur per week beschikbaar;
Je hebt een inhoudelijke basis toegespitst op historische interieur en toegepaste kunst;
Ervaring en affiniteit met het kleinschalige type huismuseum is een pre;
Je hebt materiaalkennis en ervaring met restauraties;
Je bent in staat in de conceptfase vanuit behoud mee te denken over de inrichting;
Je beschikt over kennis van en ervaring met aankoop, acquisitie en bruikleen van
historische objecten;
Je bent gedreven en inventief in het vinden van bijzondere passende objecten;
Je hebt plezier in het schakelen tussen het registreren in Adlib en de uiteenlopende
werkzaamheden op locatie
Je bent in staat de logistieke planning soepel, efficiënt en binnen budget te laten verlopen;
Je hebt oog voor detail en behoud, ook onder tijdsdruk;
Je bent een initiatiefrijke teamplayer, maar tegelijkertijd in staat eigen werkprocessen
efficiënt te structureren;
Je bent energiek, besluitvaardig en hebt overtuigingskracht;
Je beschikt over rijbewijs B en vindt het geen punt om in een transportbusje te rijden

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Werken in een historische omgeving, bij een professioneel goed doel:
Een gedreven kleine organisatie;
Veel eigen verantwoordelijkheid;
Een grote vrijheid van zelfstandig optreden;
Brutoloon van €2200 – €2600 op basis van een 40-urige werkweek

Motivatiebrief en cv kunnen uiterlijk 20 februari worden gestuurd naar:
leden@hendrickdekeyser.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Cindy Moorman, te bereiken via 020-5210630 of
moorman@hendrickdekeyser.nl. Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op 25 februari en het
tweede gesprek op 4 maart.

