
 

 

Vacature Junior Conservator (24 uur) 
 
Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en een recent 
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.  
 
De museumcollectie bestaat uit (inter)nationale kunst uit de periode 1880-1950. In 2018 ontving 
Singer Laren een omvangrijke schenking van Els Blokker-Verwer. De Collectie Nardinc omvat 
ruim 100 werken van Nederlandse modernisten als Jan Sluijters, Charley Toorop en Kees van 
Dongen en de nog te bouwen ‘Nardincvleugel’. 
Singer Laren organiseert jaarlijks 3 à 4 wisselende tentoonstellingen. 
 
De museumafdeling van Singer Laren is er per direct op zoek naar een  
 
Junior Conservator voor 24 uur per week  
 
Wat ga je doen? 
Als Junior Conservator werk je nauw samen met de conservator en projectleider 
tentoonstellingen met de museumdirecteur als leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor 
het beheer en behoud van de collectie, betrokken bij het inhuizen van de Collectie Nardinc en 
werkt mee aan tentoonstellingen. 
 

• Je registreert de Collectie Nardinc en doet aanvullend kunsthistorisch onderzoek t.b.v. de 
registratie, toekomstige tentoonstellingen en publicaties; 

• Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van het collectieregistratiesysteem (Adlib); 

• Je draagt zorg voor het contractbeheer van langdurig bruiklenen en onderhoudt contact met 
bruikleengevers; 

• Je doet de administratieve afhandeling van bruikleenaanvragen van derden; 

• Je stelt wisselende collectiepresentaties samen en schrijft hierbij de teksten en audiotours; 

• Je beantwoordt collectievragen. 
 
Dit breng je mee  
We zoeken een proactieve, zelfstandige en opgewekte persoonlijkheid met de volgende 
kwalificaties: 

• Je hebt een afgeronde opleiding kunstgeschiedenis; 

• De Nederlandse en Engelse taal beheers je goed in zowel woord als geschrift;  

• Je kunt plannen en overzicht houden; 

• Je bent initiatiefrijk en hebt een flexibele werkhouding; 

• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van het schrijven van teksten; 

• Samenwerken met anderen is een tweede natuur voor je;  

• Je hebt 1-3 jaar relevante werkervaring; 

• Je hebt kennis van het collectieregistratiesysteem Adlib, dit is een pré.  

 



 

 

 

 

Wat bieden we je? 
Een afwisselende functie in een inspirerende werkomgeving met de mogelijkheid om brede 
werkervaring op te doen. Salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. In eerste 
instantie een contract voor 7 maanden. 
 
Meer informatie  
Meer informatie over de vacature is verkrijgbaar via conservator Anne van Lienden, per e-mail 
avanlienden@singerlaren.nl of telefoon 035-5393939. 
 
Solliciteren naar deze functie?  
Wij verzoeken je te solliciteren vóór 18 maart 2019. Je kunt je sollicitatie met motivatie en 
curriculum vitae per e-mail sturen naar vacature@singerlaren.nl. 
 

Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar 

aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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