Stichting Musea Noardeast Fryslân
In de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân vormt een tiental historische panden de basis van waaruit de
cultuurhistorie van de streek getoond wordt, met een accent op de stadsgeschiedenis van Dokkum en
de visserijgeschiedenis vanuit het dubbeldorp Paesens en Moddergat. De directeur-conservator gaat het
museum verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het bestuur van de Stichting
Musea Noardeast Fryslân, voorheen Museum ’t Fiskershúske en Museum het Admiraliteitshuis, nodigt je
daarom graag uit te solliciteren naar de per 1 mei vacante functie van

directeur en/of conservator
Het bestuur wil de museale waarde van het gebodene versterken. Daarom is zij op zoek naar een ambitieuze
professional, die in samenwerking met de beroepskrachten, de vrijwilligers en het bestuur daaraan verder
inhoud en vorm wil en kan geven. Het museum met kracht op de kaart zetten, samenwerking zoeken
met andere musea, nieuwe initiatieven ontwikkelen zijn kernbegrippen voor de toekomst van ons museum.
De functie kan fulltime dan wel parttime worden vervuld, afhankelijk van de invulling van de functie.
Jouw belangrijkste taken
- beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling
- ontwikkeling vernieuwende concepten
- organisatie tentoonstellingen
- promotie
- verwerving subsidies
- efficiënte bedrijfsvoering in al zijn facetten
(organisatie, huisvesting, financiën, ICT, opleiding,
interne communicatie, werkoverleg)
Wat heb jij ons te bieden?
- een relevante, voltooide opleiding op minimaal
HBO – niveau
- affiniteit met werkzaamheden in de museale
sfeer, bij voorkeur blijkende uit verrichte
werkzaamheden
Wat zijn jouw vaardigheden?
- verbinder
- “mensen – mens”
- resultaat- en oplossingsgericht
- besluitvaardig
- communicatief vaardig

Wat hebben wij te bieden?
Wij bieden een salaris (afhankelijk van opleiding
en ervaring) in schaal 11 (maximaal 4366) of
schaal 12 (maximaal 4975) per maand bij volledig
dienstverband, volgens eigen salarisregeling
gebaseerd op de cao verzelfstandigde rijksmusea.
Interesse?
Jij kunt jouw belangstelling voor deze functie
kenbaar maken bij voorkeur door middel van het
invullen van een vragenlijst via de website van het
Museum Dokkum. Wij ontvangen jouw sollicitatie
graag uiterlijk 14 januari. Wij zijn voornemens de
sollicitatiegesprekken in februari af te ronden.
Informatie kan verder ingewonnen worden
bij de bestuursvoorzitter Ger Heeringa,
telefoon 06-53325330 of bij de zittende
directeur-conservator op 0519-293134.

