Medewerker collectie (vrijwilliger)
Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van een deel van je vrije tijd? Of wil je
werkervaring opdoen bij ons museum na je MBO / HBO / universitaire studie? We zijn op
zoek naar mensen voor de afdeling collectiebeheer. De afdeling collectie bestaat uit een
vaste medewerker en 3 vrijwillige medewerkers. We houden ons bezig met allerlei aspecten
van collectiebeheer waaronder registratie, standplaats- en klimaatcontroles, reinigen van
objecten, tekstbordjes maken en het onderhouden van de vitrines. Ook kun je bijdragen aan
de totstandkoming van tentoonstellingen vanuit je stagefunctie bij de afdeling collectie.
Omdat er op dit moment veel nieuwe ontwikkelingen zijn, krijg je bij ons de kans veel te
doen en te leren. Je komt in een enthousiast team in een culturele, historische organisatie
midden in het centrum van de stad Groningen. We bieden je graag de mogelijkheid om je
netwerk op te bouwen en te ontdekken of werken in een museum of andere culturele
instelling iets voor jou is!
Vaardigheden en kwaliteiten
Als je bij ons als stagiair of vrijwilliger aan de slag gaat, ben je verzekerd van uitdagend en
afwisselend werk, zoals leren hoe objecten worden geregistreerd, werken met Adlib (het
programma voor collectieregistratie), hanteren van museumobjecten en reinigen van
collectieonderdelen en vitrines.
We zijn op zoek naar enthousiaste, zelfstandige mensen die niet bang zijn zelf het initiatief te
nemen. Heb jij affiniteit met geschiedenis, cultuur en erfgoed? Ben je flexibel en houd je van
afwisselende werkzaamheden? En ben je nauwkeurig en houd je van ‘peuteren’ om de juiste
informatie over een voorwerp te vinden?
Als je jezelf hierin herkent en enthousiast ben geworden na het lezen van deze vacature,
maken we graag kennis met jou!
Extra informatie:
Referenties worden nagetrokken.
Sollicitatieprocedure:
Onze voorkeur gaat uit naar mensen die voor langere tijd op oproepbasis of na afspraak
beschikbaar zijn. Ben je geïnteresseerd en herken je je in het hierboven genoemde profiel?
Dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wicher Kerkmeijer, hoofd collectie
Telefoon: (050) 312 22 02 of kerkmeijer@noordelijkscheepvaartmuseum.nl

