Projectleider Tentoonstellingen M/V (40 uur)
Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en een door Piet
Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die houden van kunst,
theater, natuur en geschiedenis. We maken een mooi en gevarieerd programma met
tentoonstellingen en activiteiten voor kunstliefhebbers uit het hele land en voorstellingen voor
theaterliefhebbers uit de regio.
In maart 2022 hebben wij de vernieuwde museumvleugel in gebruik genomen waarin wij
permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands impressionisme en modernisme laten
zien. Het vernieuwde museum Singer Laren is uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 2022.

Word jij onze nieuwe Projectleider tentoonstellingen?
Dit is het werk
In deze functie organiseer je de operationele en logistieke activiteiten van de museale
presentaties, zowel voor de tijdelijke tentoonstellingen als voor de wisselende presentaties van de
eigen collectie. Je legt verantwoording af aan en werkt nauw samen met de Museumdirecteur. Je
bent de spin in het web bij de realisatie van tentoonstellingen, waarvan er gemiddeld drie grote
per jaar georganiseerd worden, plus een aantal kleinere.
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Je stelt de projectplannen, planning en begroting op ten behoeve van de museale presentaties.
Je stelt een jaarbegroting op m.b.t. tentoonstellingen.
Je monitort de budgetten en de budgetbewaking.
Je zorgt ervoor dat alle interne en externe betrokkenen op de hoogte zijn van het projectplan
en de van hen verlangde rol/bijdrage.
Je ziet erop toe dat de in- en externe betrokkenen hun bijdrage leveren aan de museale
presentatie zoals in het projectplan is opgenomen.
Je ondersteunt de (interne of externe) projectconservator.
Je begeleidt de productie van tentoonstellingscatalogi.
Je beheert de digitale projectdocumentatie.
Je organiseert en begeleidt de inrichting en demontage van de museale presentaties door de
Technische Dienst.
Je verplaatst kunstwerken conform de gestelde kaders en afgesproken procedures.
Je regelt het transport van kunstwerken en de bijbehorende verzekeringen.
Je draagt zorg voor de bruikleenaanvragen in samenwerking met de registrar.
Je evalueert de museale presentaties op inhoudelijke, organisatorische en
financiële aspecten en brengt hier verslag over uit.

Dit breng je mee
•
•
•
•
•

Je bent 40 uur per week beschikbaar.
Je hebt een afgeronde hbo of universitaire opleiding.
Je hebt ervaring met projectmatig werken.
Je beschikt over kennis van en ervaring met internationale museale logistieke aspecten op het
gebied van bruikleenverkeer, transport en verzekeringen.
Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in de museale wereld.
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Je beheerst het Nederlands en Engels goed in woord en geschrift.
Je kunt goed plannen en organiseren.
Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling.
Je kunt zelfstandig maar ook in een team werken.
Je bent oplossings-en servicegericht.
Je hebt uitstekende sociale vaardigheden.
Je beschikt over doorzettingsvermogen.
Je bent stressbestendig.

Onze arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een afwisselende baan met volop vrijheid, ruimte voor ondernemerschap en
dynamiek in een succesvolle en volop in ontwikkeling zijnde culturele onderneming. Je komt te
werken in een team van enthousiaste collega’s in een culturele en uitdagende werkomgeving,
waar jouw talent gewaardeerd wordt en er volop ruimte is jouw persoonlijke capaciteiten ten
volste te ontwikkelen en te benutten. Het ambitieniveau van Singer Laren ligt hoog en dat
verwachten we ook van jou.

Solliciteren naar deze functie?
Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Stuur jouw motivatie en cv voor 27 juni per email aan: vacature@singerlaren.nl, t.a.v. de heer De Lorm, museumdirecteur.
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar aanleiding
van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

