Medewerker AV / Technische Dienst
Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen uit onze Nederlandse wetenschapsgeschiedenis?
Welke onderzoekers zaten daarachter en hoeveel impact hebben hun ontdekkingen op ons
leven van vandaag? Ontdek meer over hun uitvindingen en denk mee over de grote vragen van
Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en innovatie toont, en een intensieve samenwerking met
kopstukken uit de wetenschap van vandaag, biedt Rijksmuseum Boerhaave bezoekers van alle
leeftijden een intrigerende kijk in de wereld van wetenschap.

Waar ga je werken?
Rijksmuseum Boerhaave daagt iedereen, van jong tot oud en met verschillende achtergronden uit,
om te ontdekken hoe relevant wetenschap en technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder
alledaagse dingen zijn en welke rol de wetenschap daarin speelt. Op deze manier maken we kennis
voor een breed publiek toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij. Dit doen we door het
aanbieden van veel verschillende programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen.
Bij Rijksmuseum Boerhaave willen wij een museum zijn waar iedereen zich gerepresenteerd en
welkom voelt. Naast onze verschillende bezoekers zien wij als museum ook de meerwaarde van een
diverse en inclusieve organisatie. Herken jij jezelf in het functieprofiel? Ongeacht je gender, leeftijd,
culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te reageren!

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en ontwikkelen van de elektrotechnische en
mechatronische opstellingen, audiovisuele toepassingen en verlichting in de tentoonstellingen en de
programma’s van Rijksmuseum Boerhaave.
Taken:
● Verzorgen van de technische begeleiding en ondersteuning bij (in- en externe)
tentoonstellingen (in de werkvoorbereiding, tijdens en na afloop van tentoonstellingen)
● Je bent verantwoordelijk voor het uitlichten van de tentoonstellingen en collecties volgens de
museale normen.
● Maken van (decor)materiaal
● Je onderhoudt de tentoonstelling, controleert en verhelpt storingen en verbetert preventief
zwakke punten die je signaleert tijdens onderhoudsrondes.
● Je adviseert programmamakers over technische mogelijkheden bij het uitwerken van
tentoonstellingsconcepten.
● Je adviseert over verlichting en de aanleg van e-voorzieningen in tentoonstellingen en
gebouw.
● Je onderzoekt, ontwikkelt en produceert technische oplossingen voor tentoonstellingen.
● Je volgt de ontwikkelingen op het vakgebied en op de markt en past deze kennis actief toe.
● Het faciliteren en mede uitvoeren van niet complexe werkzaamheden ten behoeve van het
(klein) onderhoud aan gebouwen en het gebouwbeheersysteem

●
●
●
●
●

Ondersteunen van periodieke controles en inspecties, reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden door derden
Beheren van de werkplaats , apparatuur en verbruiksartikelen
Onderhouden van de fysieke staat van materialen en middelen en bijhouden van de
voorraad materialen
Verrichten van diverse overige ondersteunende werkzaamheden

De werkzaamheden vinden vooral doordeweeks plaats, maar ook op avonden en in weekenden kan
het voorkomen dat je werkt.

Wie ben jij?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MBO / HBO werk- en denkniveau
2 – 5 jaar relevante werkervaring
Beheersing van 2 van de vakgebieden decor- en tentoonstellingsbouw; elektra- of
installatietechniek
Ervaring in het gebruik van professionele video- en beeldapparatuur
Ervaring met projectmatig werken is een pré
Affiniteit met de thematiek van Rijksmuseum Boerhaave
Een professionele en proactieve instelling
Servicegericht en stressbestendig
In staat snel te schakelen en omgaan met deadlines
Prioriteiten kunnen stellen en het overzicht behouden
Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels
Uitstekende computervaardigheden
Uitstekende organisator en planner
Je herkent jezelf in de woorden 'accuraat’, ‘kwaliteit’, ‘efficiënt', 'zelfstandig’ en
‘verantwoordelijkheid'

Wat bieden wij jou?
●
●
●

●

Een leuke en interessante werkomgeving in een team van enthousiaste collega’s;
Je leert veel over onze collectie, wetenschap en techniek;
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum CAO. De functie is ingedeeld in schaal 6/7 en
het salaris bedraagt maximaal € 3.189,- bruto per maand afhankelijk van opleiding en
ervaring bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij vakantietoeslag van 8% en
eindejaarsuitkering van 3.4%.
De aanstelling is voor gemiddeld 32-36 uur per week en geschiedt in eerste instantie voor de
duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

● Een contract voor een jaar. Ben jij en zijn wij dan nog steeds enthousiast? Dan is verlenging
mogelijk;

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 17 juli 2022 per mail naar
personeelszaken@rijksmuseumboerhaave.nl t.a.v. Lilian du Chatenier .

