Stichting Zaans Museum is op zoek naar een medewerker collectie (32 uur p/w)
(zwangerschapsvervanging)
Het Zaans Museum wil vertellen en laten ervaren dat de Zaanstreek een bijzondere plek is. De
Zaanstreek is al eeuwenlang het knooppunt van wereldhandel door innovatie en de vele industrieën.
Hier trekken nog steeds méér mensen naar toe dan dat er weer verhuizen en het is een plek waar je
kunt voelen hoe jouw moderne leven zich heeft ontwikkeld.
Het Zaans Museum vaart een nieuwe koers door kunst, geschiedenis, filosofie en wetenschap
centraal te zetten. Het museum streeft ernaar een plek te zijn waarin een brede en diverse groep
(inter)nationale bezoekers zich welkom voelt en zichzelf herkent. Dat doen we in onze zes
museumlocaties, in de streek en online.
Functieomschrijving
Het Zaans Museum draagt zorg voor het verzamelen (en afstoten), het beheer en behoud en het
toegankelijk maken van zijn collectie voor een breed publiek, zoals via publicaties, lezingen en
tentoonstellingen. De medewerker collectie ondersteunt de afdeling collectie op het gebied van
onderzoek, publieksservice (zoals beeldaanvragen, bruikleenformulieren etc.) en op het gebied van
registratie, beheer en behoud.
Taken
• Ondersteunt (inhoudelijk/administratief) o.a. conservatoren en collectiemanager (o.a. bij
bruikleenverkeer, beeldaanvragen, beheer beeldbank, schenkingen, conditierapporten, etc.)
• Verricht archief- en literatuuronderzoek.
• Verzamelt, registreert en ontsluit inhoudelijke en administratieve informatie m.b.t. tot
collectieregistratie (Adlib).
• Verrijkt objectdata.
• Voert werkzaamheden uit m.b.t. toegankelijkheid en opslag van de collectie in de depots.
• Controleert periodiek op aanwezigheid, compleetheid en fysieke staat.
• Bewaakt de bewaaromstandigheden van objecten en gebouwen middels systematische
controles op het gebied van licht, RV en temperatuur.
• Voert data in Adlib, signaleert afwijkingen en adviseert oplossingen.
• Voert ondersteunende behoud- en onderhoudswerkzaamheden uit op het gebied van actieve
en passieve conservering.
• Beheert opslag en aanwezigheid van materialen m.b.t. passieve conservering.
• Ondersteunt bij art/object handling (t.b.v. zaalwisselingen, tentoonstellingen, inkomende
objecten etc.)
Wie ben jij?
• HBO werk- en denkniveau;
• brede vakkennis;
• goede representatieve en contactuele eigenschappen;
• kennis (op hoofdlijnen) van de aard van de werkzaamheden van het museum;
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• flexibele en actieve werkhouding;
• organisatorische kwaliteiten;
• excellente beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur Engels;
Wat bieden wij?
Het Zaans Museum biedt een veelzijdige baan voor 32 uur per week voor de duur van het
zwangerschaps- en bevallingsverlof, van medio juni 2022 tot en met januari 2023. De functie is
ingeschaald in schaal 7 van de gemeente cao. Afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 2.255,en maximaal € 3.301,- bruto per maand op basis van een fulltime (40 uur) dienstverband, exclusief 8%
vakantietoeslag.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in
dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum draagt de kosten die verbonden zijn aan de
aanvraag VOG.
Geïnteresseerd?
Verras ons met je sollicitatie en stuur je motivatie met cv voor 22 mei 2022 t.a.v. Inge Stegeman, HRadviseur, sollicitaties@zaansmuseum.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact
opnemen met Martine Verstraete (hoofd Museale Zaken) via 075-6810000.

