Vacature Senior Adviseur Restauratie bij Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave biedt bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in de Nederlandse
wetenschapsgeschiedenis. Dit doen we door onze wereldberoemde collectie op een verrassende manier te
tonen en bezoekers de wereld van wetenschap te laten ontdekken. Het is dan ook de kroon op ons werk dat
het onlangs vernieuwde museum de European Museum Of The Year Award 2019 gewonnen heeft.
Om dit succes te bestendigen, gaan we de roemruchte collectie en geschiedenis van het museum nog meer
verbinden met de actualiteit en de prangende vragen van nu, onder het motto 'podium voor de toekomst'.
Dit houdt in dat we het museum fysiek en inhoudelijk gaan vernieuwen.

Rijksmuseum Boerhaave zoekt
Een veelzijdige, resultaat- en klantgerichte

Senior Adviseur Restauratie
voor 32-36 uur per week
De Senior Adviseur Restauratie is verantwoordelijk voor de coördinatie en beleidsadvisering van
werkzaamheden ten behoeve van beheer en behoud van onze collectie, het inrichten van tentoonstellingen,
het bouwen van interactives en games, het begeleiden van stagiaires en het schrijven van artikelen over
restauratie. Je bent tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van operationele werkzaamheden en werkt
daar ook zelf aan mee. Je hebt een volledig geoutilleerde werkplaats tot je beschikking met een gemotiveerd
team dat de spin in het web is van alle collectiebewegingen.

Jouw verantwoordelijkheden:
● Het adviseren van de Manager Collecties op het gebied van collectiebehoud en restauraties.
● Functionele aansturing en planning van operationele werkzaamheden inzake collectiebeheer &
onderhoud en object- en materiaalbehandeling, het op efficiënte en effectieve wijze in goede staat
houden c.q. brengen van het Nederlandse wetenschappelijke erfgoed.
● Bewaken van de fysieke conditie van de collectie.
● Draagt zorg voor de beschikbaarheid en het gebruik van benodigde gereedschappen en materialen
voor de afdeling.
● Signaleert knelpunten binnen het team naar de Manager Collecties.
● Is verantwoordelijk voor het (laten) verrichten (voor)onderzoek en het vertalen van de resultaten in
praktische richtlijnen voor conservering.
● Coördineert de ontwikkeling van merchandise ter ondersteuning van bestaande en nieuwe
tentoonstellingen waar het gaat om replica's van wetenschappelijk erfgoed.
In deze functie rapporteer je aan het Manager Collecties en stuur je de restauratoren en depotmedewerkers
functioneel aan.
Wat vragen we van jou?
● Academische opleiding op het gebied van conservering en restauratie, RCE opleiding of vergelijkbare
internationale opleiding heeft een pré. HBO-opleiding instrumentmaker past ook.
● Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, ook op het gebied van restaureren.
● Je bent een autoriteit op het gebied van metaalrestauratie, georiënteerd op objecten met een
mechanische aard (wetenschappelijke instrumenten) en daarmee eindbeslisser op technisch gebied.
● Je hebt enige kennis van chemie, elektronica en houtbewerking.
● Je kunt zowel manueel tekenen (ruimtelijk inzicht) als werken met CAD tekenprogramma's.
● Je bent creatief. Je draagt bij aan het vervaardigen en uitdenken van steunconstructies bij het
installeren van collectie op zaal, waarbij er een goede balans wordt gezocht tussen ethiek, esthetiek
en technische haalbaarheid.
● Je kunt projectmatig werken, bent een zelfstandige teamspeler en je hebt een flexibele en
ontwikkelingsgerichte werkhouding.
● Beheersing van een of meerdere moderne talen is een pré.
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Wat bieden we jou?
● Een verantwoordelijke en zelfstandige functie bij een prachtige organisatie, Europees museum van het
Jaar 2019, waar je kunt zorgen voor impact;
● Een geweldige werkomgeving, een rijksmuseum in een monumentaal pand in museumstad Leiden;
● Een volledig geoutilleerde werkplaats;
● Een talentontwikkelingstraject;
● De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 11 van de Museum cao, min. € 3322, max. € 4464 bruto
per maand o.b.v. een 36-urige werkweek;
● Overige arbeidsvoorwaarden, waaronder 3% eindejaarsuitkering, ontvang je volgens de Museum cao;
● De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar, met de
intentie tot omzetting in een vast dienstverband.
Diversiteit
Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot betere resultaten en
kwaliteit van onze organisatie te komen. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze
organisatie. Vacatures staan daarom open voor iedereen.
Is je interesse gewekt?
Reageer op deze vacature via de sollicitatieknop. Heb je een vraag over deze vacature, neem dan contact op
met Christel Schollaardt, bereikbaar op 06-50919404 of per mail
via christelschollaardt@rijksmuseumboerhaave.nl
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