
 

 
 

Het Amsterdam Museum zoekt een Collectiemedewerker (x,v,m) 
(36u /pw) 

 
Ons museum 
Het Amsterdam Museum nodigt bewoners en bezoekers van Amsterdam uit om mede-
eigenaar te worden van onze stad. Dat doen we door de stad te vieren, maar ook door de 
mindere kanten te onderzoeken en bespreekbaar te maken.  
 
Wij presenteren tentoonstellingen over een breed spectrum aan stedelijke onderwerpen. 
Hierin delen we kennis, tonen we kunst en erfgoed, en vertellen we relevante verhalen – van 
vroeger, nu en de toekomst. Daarnaast onderzoeken en ontsluiten we de ruim 100.000 
objecten in onze collectie kunst en erfgoed, die wij beheren voor de stad Amsterdam. Ook 
vertellen we met ons publieks- en educatieprogramma betekenisvolle verhalen en stimuleren 
anderen ook tot het vertellen van verhalen. Dit alles doen we op onze museale locaties in de 
binnenstad – de Amsterdam Museum-Vleugel aan de Amstel, Huis Willet-Holthuysen en over 
een paar jaren het geheel gerenoveerde Burgerweeshuiscomplex, en met partners op 
locaties in stadsdelen als Nieuw-West, Zuidoost en Noord. 
 
Het team Collectiebeheer is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de collectie van 
de stad Amsterdam op de genoemde museumlocaties en zorgt er gezamenlijk voor dat alle 
objecten in het Collectiecentrum (museumdepot) in Amsterdam-Noord voor de lange termijn 
in top conditie bewaard blijft. Het team werkt in nauwe samenwerking met elkaar, waarbij 
oog en gevoel voor de omgang met objecten én mensen van groot belang zijn. 
 
Wat ga je doen? 

• Je voert binnen het team het uitvoerend beheer uit op collecties en objecten zowel in 
het depot als in de expositieruimten. 

• Je maakt onderdeel uit van het inrichtingsteam van de exposities. 

• Je zorgt voor een goede toegankelijkheid van het depot aan medewerkers en 
externen, begeleidt hen en houdt toezicht. 

• Je verricht interne transporten en bereidt externe transporten voor en geeft 
begeleiding en uitvoering aan de installatie van objecten.  

• Je registreert verplaatsingen van de objecten, en zorgt voor een volledige, actuele en 
betrouwbare standplaatsregistratie van alle objecten.  

• Je verricht de collectie werkzaamheden georganiseerd en accuraat. 

• Je legt verantwoording af aan de Manager Collectie & Onderzoek. 
 

 
Jouw persoonlijkheid 
·       Enthousiast 
·       Sociaal 
·       Energiek 
·       Pro-actief 
·       Hands-on  
  
 
 
 
 



Competenties 
·      Flexibel 
·      Verbindend 
·      Resultaatgericht 
·      Communicatief 
·      Creatief 
 
En verder 
Gezien de nodige deskundigheid en specialismen voor deze functie wordt aantoonbare 
ervaring met het hanteren van museumobjecten gevraagd en gelet op het fysieke aspect van 
de functie is een goede lichamelijke gesteldheid noodzakelijk; een medische keuring voor 
indiensttreding behoort daarom tot de mogelijkheden. 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een dynamische en inspirerende werkomgeving met gedreven collega’s  

• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (één jaar), eventuele verlenging behoort 
tot de mogelijkheden 

• Een marktconform salaris in schaal 7 ( min.€ 2.255,- / max. € 3.301,- bruto per maand 
bij 36 u/p.w.) volgens de Personeelsregelingen van de Gemeente Amsterdam, 
exclusief 17,05 % Individueel Keuzebudget, afhankelijk van kennis en ervaring,  

• Een laptop in bruikleen van het museum 
 
Hoe kun je reageren? 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan kun je reageren door onderstaande vragen in 
maximaal 250 woorden per vraag te beantwoorden. Het is niet nodig om een motivatiebrief 
en CV mee te sturen. Zodoende beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier en zo 
objectief mogelijk. Graag ontvangen we naast je antwoorden je naam, telefoonnummer en e-
mailadres. 
 
1. Waarom solliciteer je voor deze functie? En waarom specifiek bij het Amsterdam 
Museum? 
2. Geef een voorbeeld van een werksituatie waarin je prioriteiten moest stellen vanwege de  
werkdruk. Beschrijf hoe je dat deed en wat de eventuele consequenties waren. 
3. Omschrijf een situatie, waaruit blijkt, welke ervaring en specialiteiten je beheerst op het 
gebied van Collectiebeheer. Hoe heb je gehandeld? Wat was het resultaat en wat zou je een 
volgende keer wellicht anders doen? 
4. Vertel ons welke rol in een team het beste bij jou past. 
5. Beschrijf een opdracht, waaraan jij hebt gewerkt, waar je het meest trots op bent? Wat 
was jouw rol en hoe heb je dit aangepakt? 
 
Laten we kennismaken! 

Als je belangstelling hebt, nodigen we je uit te reageren door je antwoorden uiterlijk vóór 
woensdag 31 augustus te mailen naar po@amsterdammuseum.nl o.v.v. vacature 
Collectiemedewerker. Mocht je inhoudelijke vragen hebben, neem dan contact op met Judith 
van Gent, manager Collectie & Onderzoek j.vangent@amsterdammuseum.nl                              
De eerste gesprekken zijn (o.v.) gepland op dinsdag 13 september as.  

 
Het Amsterdam Museum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil nadrukkelijk een diverse en inclusieve 

organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van 
medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We 

streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al 
haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

file://///am-file01.ahm.lan/user$/l.ondaatje/Desktop/HR/vavatures/j.vangent@amsterdammuseum.nl

