
 

 

 

Het Scheepvaartmuseum staat bekend als spraakmakend en toonaangevend maritiem  

museum met een bijzondere en zeer uitgebreide collectie. De bibliotheek van  

Het Scheepvaartmuseum heeft één van de belangrijkste maritiem-historische collecties ter  

wereld.  

 

De bibliotheek is vijf dagen per week open voor het publiek. Om de bezoekers van de bibliotheek van  

Het Scheepvaartmuseum goed van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar een: 

 
 

(32 uur per week) 

 

Wat ga je doen?  

 

Je zorgt voor een gastvrije, toegankelijke en aantrekkelijke bibliotheek waar de bezoeker graag komt, zich 

welkom voelt en gehoord wordt. Samen met onze andere informatiespecialist begeleid je een groep enthousiaste 

vrijwilligers en zorg je voor een goede werkverdeling.  

 

Verder verricht je onder andere de volgende taken:  

- Je beantwoordt informatievragen van bezoekers over de collectie en helpt hen bij het zoeken naar de juiste 

informatie; 

- Je registreert nieuwe boeken en museale aanwinsten in Adlib; 

- Je verricht de registratie en afhandeling van de interne en externe fotobestellingen; 

- Je zorgt voor een nauwkeurig beheer van de tijdschriften (abonnementen én registratie). 

 

Wie zoeken wij? 

 

De ideale kandidaat is een enthousiast en energiek persoon met een gastgerichte en dienstverlenende instelling. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je veel plezier hebt in het zorgvuldig registreren van bibliotheekmateriaal 

en een bijdrage levert aan het online toegankelijk maken van onze collectie. 

 

En verder: 

- Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van informatiedienstverlening en –management; 

- Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op HBO-niveau; 

- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en werkt graag samen; 

- Kennis van maritieme geschiedenis is een pré of je bent bereid jezelf te verdiepen in maritieme 

geschiedenis; 

- Je hebt ruime ervaring en affiniteit met digitale informatiesystemen en met programma’s zoals Adlib, 

Microsoft Office en je bent bereid inhoudelijke trainingen te volgen; 

- Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van collectie–ontsluiting; 

- Je communiceert vloeiend in het Nederlands en in het Engels. 
  



 

 

Wat bieden wij? 

 

- Een uitdagende, gevarieerde en zelfstandige functie in één van de mooiste gebouwen 

van Amsterdam; 

- Een plek in een dynamische organisatie met betrokken collega’s; 

- Ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling; 

- Deelname aan pensioenregeling en korting op collectieve verzekeringen; 

- Een museumkaart. 

 

Salaris 

 

De functie is ingedeeld in schaal 8 van de Museum CAO en is afhankelijk van opleiding en ervaring 

(min. € 2.570,- max. € 3.288,-) plus 8% vakantietoelage en 3,4% eindejaarsuitkering.   

 

Reageren  

 

Herken jij jezelf in ons profiel? Stuur dan je CV en motivatie zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vrijdag 22 maart 

2019 per e-mail naar werkenbij@hetscheepvaartmuseum.nl. In de week van 25 maart  zullen de gesprekken 

plaatsvinden. 

 

Voor verdere informatie over de functie kun je contact opnemen met Marja Goud, Informatiespecialist, via 

mgoud@hetscheepvaartmuseum.nl.  Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling 

HR, (020) 52 32 425. 

 

Het Scheepvaartmuseum streeft ernaar om met haar personeelsbestand een afspiegeling te zijn van de 

Nederlandse samenleving. In dat kader hopen wij van harte sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse 

culturele achtergronden. 
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