Functie-profiel Conservator Hendrick Hamel Museum

Positie van de functie
Onder het bestuur
Naast Manager Museum operations en Manager Pers, Communicatie ,Media en Marketing
Draagt samen met de manager museum operations en de manager pers, communicatie, media en marketing de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het museum.

1. PLANNEN EN ORGANISEREN
•

Ontwikkelt een content-strategisch-beleid en vertaalt dit naar concrete plannen;

•

Doet voorstellen en draagt bij aan de gehele programmering van het museum inzake collectie- en tentoonstellingsagenda, pasend binnen de kaders van het museum; in relatie met Gorinchem, Hendrick Hamel en Korea.

•

Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en geeft de benodigde tijd, acties en middelen aan om de bepaalde doelen te kunnen bereiken en ondersteunt de
uitvoerende vrijwilligers.

•

Draagt zorg voor het bereiken en behouden van de status ‘Geregistreerd Museum’
door procesvastlegging om te voldoen aan de Museumnorm gesteld door Museumregister Nederland;

•

Stimuleert en optimaliseert de organisatie en samenwerking op projectuitvoering;

•

Borgt en begeleidt de inhoudelijke werkzaamheden in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

•

2. PROGRAMMA MANAGEMENT EN PROJECTLEIDING

•

Levert realiseerbare projectvoorstellen die samenhangend worden bewaakt vanuit
het programmamanagement;

•

Interne projecten en wisseltentoonstellingen worden tijdig en binnen budget gerealiseerd. Projectdoelstellingen worden behaald en dragen bij aan de waarde van
het museum.

•

Geeft richting aan informatieoverdracht: inspireert, enthousiasmeert en stuurt
vrijwilligers (gastvrouwen en gastheren) op inhoud en informatie.

•

3. COLLECTIEPRESENTATIE, COLLECTIEBEHEER, CONSERVEREN EN
ARCHIVEREN

•

Geeft de collectie inhoud, betekenis en versterkt de maatschappelijke waarde van
het museum doormiddel van adequate informatie en een attractieve presentatie.

•

Presenteert ideeën en feiten op heldere wijze, gebruik makend van ter zake doende middelen.

•

Stemt museumpresentatie op de behoefte van het publiek publieksvriendelijk af.
Zorgt voor een inclusieve opstelling en draagt bij aan de toegankelijkheid van de
collectie voor mensen met een beperking.

•

Actualiseert de identificatie en beschrijving van objecten en brengt zo onder in het
gezamenlijk archiveringssysteem.

•

Bewaakt de fysieke toestand van objecten (conservering); Door monitoring en het
raadplegen van deskundigen bij de beoordeling.

•

Adviseert bij de beoordeling en verwerving van aangeboden objecten op toevoedingswaarde aan het verhaal en presentatie in het museum.

•

Doet voorstellen voor onderzoek en verwerven van cruciale voorwerpen die een
breder en beter beeld opleveren van de presentatie en daardoor de waarde van het
museum verhogen.

•

Beoordeelt en begeleidt bruikleen aanvragen en begeleidt uitgaande objecttransporten.

•

4. INHOUDELIJKE TENTOONSTELLINGSMAKER/ CURATOR VAN PRESENTATIES EN (WISSEL)EXPOSITIES

•

Draagt ideeën aan en werkt voorstellen uit tot projectplannen, inclusief conceptontwikkeling en vormgeving;

•

Draagt als projectleider verantwoordelijkheid voor inhoud, kwaliteit, toegankelijkheid en publieksvriendelijkheid van de presentatie;

•

Leidt en neemt de verantwoording voor wisseltentoonstelling projecten in samenwerking met het managementteam.

•

5. CONTENTMANAGEMENT (TEKSTUEEL/VISUEEL)

•

Draagt zorg voor correctie informatievoorziening en informatieoverdracht bij o.a.
museumobjecten, visuele presentaties, schriftelijke uitgaven, zoekt op eigen initiatief contacten voor de beste mogelijkheden van informatieoverdracht in de
breedste zin van het woord.

•

Levert inhoudelijk bijdragen aan publicaties, brochures, promotiemateriaal, etc.;

•

Draagt kennis over met kort en bondige toegankelijke teksten/verhaallijnen en
elimineert langdradigheid.

•

6. (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK EN KENNISOVERDRACHT

•

Draagt zorg voor onderzoek en verwerking van de onderzoeksresultaten over de
historische figuur Hendrick
Hamel ten behoeve van het museum en produceert publicaties namens het SHHFbestuur en museum;

•

De publicaties en gedeelde kennis heeft de juiste kwantiteit, kwaliteit en toegankelijkheid;

•

Levert als inhoudsdeskundige bijdragen aan educatie als producties en publicaties
van het SHHF-bestuur;

•

Schrijft vak- en functie-inhoudelijke publicaties namens de stichting en geeft vaken functie-inhoudelijke lezingen en rondleidingen;

•

Volgt actief ontwikkelingen op het eigen vakgebied en nevenonderzoeken.

INTERESSES EN COMPETENTIES:

Interessegebieden:
Taal en Cultuur :
Affiniteit met de Nederlandse een Koreaanse Taal en Cultuur en is in staat hier vorm
aan te geven in de presentaties en publicatie

Geschiedenis en Antropologie
Doormiddel van het aanschouwelijk maken en communiceren van de geschiedenis van
Hendrick Hamel in relatie tot Korea en Nederland, met een open blik een verbindende
rol spelen op allerlei niveau’s

Kunst en expressie;
De generatie die in of na de jaren ’90 van de twintigste eeuw geboren is, kan zich een
wereld zonder digitale technologie niet voorstellen. Dat stelt nieuwe eisen aan de presentatie. De conservator zal bestaande zaken ter discussie moeten stellen en met nieuwe oplossingen en ideeën aandragen. Hij durft te breken met tradities en zoekt nieuwe technologische oplossingen. Kan improviseren en experimenteren en is stressbestendig

Administratief beheren, archiveren en conserveren;
Voor een goede invulling van de functie beschikt u tenminste over de volgende competenties: de conservator is instaat het digitale administratieve proces te begrijpen en te
begeleiden. Staat de vrijwilliger die de collectie archiveert en registreert bij en en ziet
toe op het instant houden van de collectie.

Verbindend leiderschap, realistisch en praktisch;
U neemt een actieve rol op in het managementteam, is duidelijk over eigen positie en/of
standpunten. U heeft een duidelijke visie en bent besluitvaardig. U onderbouwt uw oordeel met de beschikbare informatie en geldige argumenten.

Stressbestendigheid;
U overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen en leeft deze
afspraken na. U bent flexibel naar taken en werkomstandigheden, stelt gezamenlijk belang boven eigen belang. Stelt zich positief op en brengt energie en dynamiek in het
team. Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten. Heeft doorzettingsvermogen en aandacht voor het detail.

