Het Museon is een boeiend, actueel en interactief museum met een bijzondere collectie. Als museum
voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering, inspireert
het Museon mensen om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Het Museon toont
mondiale thema’s en laat zien waarom oplossingen voor de toekomst belangrijk zijn.
Wij hebben een vacature voor een

Collectiemedewerker (36 uur)
Je vormt een team samen met de collectiebeheerder en de depotmedewerker
Je zorgt ervoor dat de voorwerpen in onze collectie optimaal behouden worden en toegankelijk zijn.
Je organiseert je projecten waarbij delen van het depot worden heringericht of delen van de collectie
van nieuwe inpakmaterialen voorzien.
Je bent verantwoordelijk voor lichtmetingen.
Je begeleidt projectmedewerkers, vrijwilligers en stagiaires op collectiegebied.
Intergrated Pest Management is jouw verantwoordelijkheid
Je fotografeert voorwerpen en verwerkt de digitale bestanden in ons collectiemanagementsysteem
TMS. Je registreert de standplaats van voorwerpen en handelt de administratie van bruiklenen af.
Je handelt schenkingen en aankopen voor onze collectie af.
Je zorgt voor het transport van voorwerpen,
Functie-eisen:
 Relevantie opleiding
 2 – 5 jaar ervaring op het gebied van collectiebeheer en -behoud
 Kennis van regelgeving op het gebied van im- en exportvergunningen, Cites ontheffingen en
wapenvergunningen is een pré
 Beschikking over rijbewijs B
 Ervaring met projectmatig werken
 Goede beheersing Nederlands en basiskennis Engels
We verwachten van je dat je
 Planmatig werkt
 Resultaatgericht bent
 Gevoel hebt voor details
 Teamspeler bent
Wij vinden het belangrijk dat ons medewerkersbestand divers is samengesteld. Als jou dit aanspreekt
en jij hieraan een bijdrage kan leveren, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Het Museon volgt de Museum CAO. De functie is gewaardeerd in schaal 7 van deze CAO.
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met het hoofd van de afdeling Collecties
& Producties, Rob Schouten, tel:070-3381401.
Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 2 december 2021 via advertentie@museon.nl

