VACATURE

Museum Het Valkhof verbindt thema’s uit de klassieke wereld met de nabije toekomst en andersom.
Grote, universele thema’s met een speciale relevantie voor de eigen omgeving en lokale samenleving,
vormen het vertrekpunt. Daarmee vertelt het museum telkens een verhaal dat het lokale ver ontstijgt
en mensen uit de hele wereld aanspreekt: ‘globally relevant and locally significant’.
Museum Het Valkhof is een museum voor kunst en geschiedenis dat trots is op zijn collecties en
Gelderse roots. Juist de combinatie van archeologie, oude en hedendaagse kunst maakt het museum
uniek. Een enthousiast team van circa 40 vaste medewerkers en 100 vrijwilligers en freelancers maakt
jaarlijks een aansprekend programma voor alle generaties.

Museum Het Valkhof is gevestigd in een spraakmakend gebouw, een ontwerp van Ben van Berkel,
aan het Valkhofpark; het historische hart van Nijmegen. Museum Het Valkhof voelt zich verbonden
met de stad Nijmegen en de samenleving, is samenwerkingsgericht en zoekt het experiment in
publieksbenaderingen en presentatievormen.

Op het gebied van archeologie vervult het museum een aantal bijzondere taken. De provincie
Gelderland heeft de wettelijke taak om documentatie en bodemvondsten van archeologisch
onderzoek te bewaren, te beheren en te ontsluiten in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in
opdracht gegeven aan Museum Het Valkhof. Bovendien gaat het oude Museum Kam-gebouw als
informatiecentrum voor de archeologie van Gelderland fungeren.

Museum Het Valkhof is op zoek naar een

Registrator
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB)

16 - 24 uur per week
Per direct / tijdelijk i.v.m. ziektevervanging

Functieprofiel
Als Registrator PDB draag je bij aan het registreren en toegankelijk maken van documentatie en
bodemvondsten van archeologisch onderzoek in de provincie Gelderland zoals wordt aangeleverd
aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

De Registrator PDB ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager PDB / Depotbeheerder KNA en
werkt nauw samen met de collega’s van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

Tot je taken behoren onder meer:
•

Het zorgdragen voor adequate afhandeling van deponeringen volgens de KNA normen, hiertoe
behoren het beoordelen van deponeringen, digitaliseren in DANS en beoordelen van
deponeringen van vondsten en monsters;

•

De administratie van vondsten, monsters en documentatie;

•

Je bent contactpersoon voor beeldaanvragen en voor informatieverzoeken;

•

Zorgdragen voor administratieve en praktische afhandeling van bruikleenverzoeken en
onderzoeksaanvragen.

Wie ben jij:
•

Je hebt een afgeronde opleiding op HBO+ / W.O. niveau;

•

Je hebt minimaal 3 jaar relevante vakinhoudelijke werkervaring in een gelijkwaardige functie;

•

Je hebt kennis van relevante systemen, software en applicaties;

•

Je bent oplossingsgericht en resultaatgericht;

•

Je werkt zorgvuldig en klantgericht.

Wil jij je bijdrage leveren als Registrator PDB?
Museum Het Valkhof wil een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren
bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het
verschil maakt voor ons museum.

Goede arbeidsvoorwaarden vinden wij net zo belangrijk als een prettige werksfeer. Korte lijnen,
respect voor elkaar en informele werkrelaties dragen hiertoe bij.
Daarnaast wil het museum een plek voor artistieke ontwikkeling en creatieve uitdaging zijn voor
medewerkers en bezoekers.

Voor de functie van Registrator PDB biedt Museum Het Valkhof o.a. de volgende
arbeidsvoorwaarden:
➢

Een bruto maandsalaris in schaal 8 van de museum cao tot een maximum van € 3.404,00 op
basis van een 36-urige werkweek (afhankelijk van werkervaring).

➢

Een tijdelijk contract voor de duur van ziektevervanging.

➢

8% vakantietoeslag.

➢

Een eindejaarsuitkering van 3,4%.

➢

De keuze tussen een reiskostenvergoeding (vanaf 10 km) van € 0,19 per kilometer tot 30
kilometer enkele reis of een reiskostenvergoeding op basis van OV tweede klas.

Reageren?
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Stephan WeiB - König, Manager PDB / Depotbeheerder
KNA, via telefoonnummer 06-46042193.

Je sollicitatie, inclusief cv, kun je richten aan Museum Het Valkhof, t.a.v. Agnes van Nassau, HR
manager, via e-mail vacatures@museumhetvalkhof.nl .

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

