
 

 

Collectiebeheerder 
24 uur per week 
 
Vacature 

Openluchtmuseum Het Hoogeland zoekt een collectiebeheerder. Het openluchtmuseum biedt een prachtige en 
unieke werkomgeving in een historische setting. Met een gemotiveerd team van ruim 65 mensen bieden wij zo'n 
15.000 bezoekers per jaar een geweldig, prikkelend en leerzaam dagje uit.  

Functie 

De collectiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de roerende collectie van 
Openluchtmuseum Het Hoogeland. Met het oog op een toekomstige herinrichting van het museum zoeken wij 
tevens iemand die collectieonderzoek kan verrichten. 

Taakomschrijving 

- Monitoring van de objecten in de depots en de permanente expositie 
- Het waar nodig herstellen en het (preventief)conserveren van objecten 
- Het controleren van de conserveringscondities in de depots 
- Het verrichten van onderzoek naar de collectie 
- Bijdragen aan de (her)inrichting van museale panden en aan exposities 
- Bijdragen aan plannen omtrent collectiebeleid 
- Werkzaamheden uitvoeren m.b.t. de collectieregistratie 
- Het registreren van het inkomende en uitgaande bruikleenverkeer 
- Het aansturen, instrueren en begeleiden van vrijwillige collectiemedewerkers (zowel collectiebeheer en -

behoud als collectieregistratie) 
- Het bijhouden van de voorraad materialen en middelen die nodig zijn voor collectiebeheer 

Functie-eisen 

- Een afgeronde HBO-opleiding, die past bij de taakomschrijving 
- Ervaring met het invoeren van gegevens in geautomatiseerde systemen 
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
- Het museum vraagt van iedere medewerker een VOG 
- Door de historische, authentieke aard van het museum zijn de depots en enkele gebouwen alleen 

toegankelijk voor een medewerker, die goed ter been is 

Arbeidsvoorwaarden 

De collectiebeheerder krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van 18 maanden. In het kader van de 
Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid van het Mondriaanfonds is het museum in staat om iemand voor deze 
functie aan te stellen. Het is de intentie van het museum, dat bij wederzijdse tevredenheid en als de financiële 
middelen toereikend zijn, deze overeenkomst te verlengen. Het museum heeft een eigen arbeidsreglement. Het 
salaris bij een volledig werkweek zal € 2650,00 bruto per maand bedragen. Daarnaast biedt het museum 8 % 
vakantiegeld, 25 vakantiedagen (op basis van een volledige werkweek) en een tegemoetkoming in de reiskosten. 
De medewerker wordt aangemeld voor de pensioenregeling van het museum. 

Reageren 

Bent u geinteresseerd in de functie van collectiebeheerder bij Openluchtmuseum Het Hoogeland? Stuur dan voor 6 
september 2021 een motiverende brief en uw cv naar kantoor@hethoogeland.com of Openluchtmuseum Het 
Hoogeland, Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum t.a.v. drs. Margriet Dijk, adjunct-directeur. 

 

 

mailto:kantoor@hethoogeland.com

