Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. We brengen
inzicht, verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers en bewoners. Dat doen we met
tentoonstellingen, evenementen, publicaties en andere publieksproducten, zowel in onze
musea als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en
kennisdeling staan bij ons hoog in het vaandel.
Jaarlijks ontvangen we op onze vaste locaties aan de Kalverstraat, Herengracht en aan de
Amstel circa 500.000 bezoekers. In de nabije toekomst zal het museum ook op andere plekken
steeds zichtbaarder zijn.

Op korte termijn zijn we op zoek naar een
senior educator & coördinator groepsbezoek
28-32 uur per week
Als senior educator & coördinator groepsbezoek ben je inhoudelijk en organisatorisch
eindverantwoordelijk voor de educatieve programma’s en het groepsbezoek.
Inhoud van de functie
Je ontwikkelt programma’s en je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de publieksbegeleiding op de
verschillende locaties van het Amsterdam Museum, zowel voor groepen volwassen bezoekers als
voor schoolklassen. Dit betekent dat je de kwaliteit monitort en waar nodig bijstuurt. Als coördinator
groepsbezoek ben je het aanspreekpunt voor de museumdocenten. Je ontwikkelt beleid rond
groepsbezoek, initieert trainingen, ondersteunt de museumdocenten inhoudelijk en loopt regelmatig
mee op zaal. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de medewerkers van het boekingsbureau en voor
alle teams die met groepsbezoek te maken hebben.
De ideale kandidaat is …
Inhoudelijk gedreven en een goede communicator. Je hebt ervaring met leidinggeven, neemt graag
verantwoordelijkheid en durft een heldere koers te varen. Je bent een teamspeler en hebt een hands
on mentaliteit. Je houdt van samenwerken en kan makkelijk schakelen met verschillende mensen en
teams binnen de organisatie.

Wij zoeken een kandidaat met…
Een relevante afgeronde studie op HBO- of universitair niveau in (kunst)geschiedenis of sociale
wetenschappen. Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring binnen een culturele of
maatschappelijke organisatie en hebt aantoonbare kennis op het gebied van cultuureducatie en
onderwijs. Ook ben je goed op de hoogte van verschillende methodieken rond publieksbegeleiding en
competenties voor rondleiders en museumdocenten.
Wij bieden….
Een werkplek in het bruisende hart van de stad en op termijn door de hele stad. Je gaat deel uitmaken
van een enthousiast team in een organisatie die volop in ontwikkeling is. We bieden een
arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie een jaar. Salariëring vindt plaats afhankelijk van kennis
en ervaring in schaal 9, maximaal € 3.712,- bij 36 uur per week exclusief 16,3% individueel
keuzebudget, omvat o.a. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage. Het Amsterdam
Museum volgt de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Amsterdam.

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Annemarie van Eekeren,
teamleider publiek en educatie via 06-30094215.
Sollicitaties
Stuur vóór 2 november 2017 je sollicitatie per email inclusief curriculum vitae naar:
po@amsterdammuseum.nl, t.a.v. de heer E.C. Ankersmit, teamleider HRM. Onder vermelding van
vacature ‘senior educator & coördinator groepsbezoek’.
Amsterdam Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt
aan iedereen en die de k racht van de diversiteit van medewerk ers gebruik t om betere resultaten te
halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als k racht. We streven ernaar dat het
personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolk ing van Amsterdam met al haar
aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdruk k elijk anders vermeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

