Vacature: Medewerker Productie
Al bijna 100 jaar zet Vereniging Hendrick de Keyser zich in voor het behoud van
historische huizen in Nederland. Dit doet de Vereniging door panden te
verwerven, te restaureren en ze vervolgens te verhuren. Momenteel bezit de
Vereniging ruim 400 huizen uit de 14de tot en met de 20ste eeuw.

Vereniging Hendrick de Keyser in volop in beweging en groeit naar een steeds meer publiek
georiënteerde organisatie. In de komende jaren gaan 35 Museumhuizen open: bijzondere huizen
waarin je een beeld krijgt van hoe 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.
Team Museumhuizen is gestart in 2016 en heeft in de afgelopen jaren zeven Museumhuizen
geopend. Dit jaar worden hier vier nieuwe Museumhuizen aan toegevoegd.
En daarvoor zijn we op zoek naar jou! Een veelzijdige hands-on Medewerker Productie die het
als uitdaging ziet om alle uiteenlopende creatieve ideeën van de Medewerker Presentatie te
(laten) realiseren. Zonder je oog voor detail én het historische huis te verliezen houd je zonder
problemen verschillende ballen in de lucht.
Je hebt plezier in het coördineren van alle uitvoeringstaken binnen de planning en het budget. Je
schroomt niet om de handen uit de mouwen te steken. In het contact met aannemers en
schilders ga je doortastend te werk.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent beschikbaar vanaf medio maart 2019;
Je bent 24 uur per week beschikbaar;
Je hebt HBO werk- en denkniveau in een voor de functie relevant vakgebied;
Je beschikt over kennis van en ervaring met het uitvoeren van veelzijdige
tentoonstellingsprojecten;
Je hebt in de loop der jaren een veelzijdig netwerk van producenten en ontwerpers van
museale middelen en diverse creatieve producten opgebouwd;
Bouwkundig en technisch inzicht en aantoonbare affiniteit met architectuur zijn een
pre;
Je bent een veelzijdig organisatietalent met bewezen ervaring met projectmanagement;
Je bent stressbestendig en in staat eigen werkprocessen goed te structureren;
Je hebt oog voor detail, ook onder tijdsdruk;
Je bent een initiatiefrijke teamplayer;
Je bent energiek, besluitvaardig en hebt overtuigingskracht;
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Je hebt geen 9-5 mentaliteit en bent pragmatisch ingesteld;
Je beschikt over rijbewijs B;
Je bent woonachtig in omgeving Amsterdam

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.

