
 
 

 

Teylers Museum zoekt een 
Projectleider informatiemanagement 
 
Teylers Museum is het oudste museum van Nederland. Het is een uniek 
kennisinstituut uit de 18de eeuw, gevestigd in het oorspronkelijke gebouw. Het 
museum is dé plek om je te verwonderen over kunst en wetenschap en heeft een 
fascinerende verzameling fossielen, mineralen, boeken, munten, penningen, 
natuurkundige instrumenten, schilderijen en tekeningen die van internationale betekenis is. Sinds 
kort is ook het prachtig gerestaureerde huis van grondlegger Pieter Teyler te bezoeken. We 
organiseren uiteenlopende en succesvolle tentoonstellingen, van Leonardo da Vinci tot Dinomakers, 
van Vogelpracht tot Hockney’s Eye. 
 

Inhoud van de functie 
Teylers Museum staat voor een aantal digitale uitdagingen om de collectie online zoveel mogelijk 
over het voetlicht te krijgen. De achterliggende collectie-infrastructuur en metadata-infrastructuur 
moeten daarvoor zo worden ingericht dat de informatie op efficiënte en hedendaagse wijze 
vindbaar, zichtbaar en bruikbaar wordt en blijft. Op de korte termijn staat onder andere de 
ontwikkeling van een nieuwe website gepland en zal een migratie van het collectiebeheersysteem 
plaatsvinden.  
 
Teylers is op zoek naar een ervaren projectleider om de collectie-infrastructuur aan te passen en te 
beheren. Ben jij een gesprekspartner van zowel de medewerkers van het museum, de gebruikers 
van de data en de leveranciers van de software/diensten? En heb je kennis van geldende 
standaarden voor data-ontsluiting en welke eisen die stellen aan software en de organisatie van 
collectie-informatie? Dan komen we graag met je in contact. 
 

Werkzaamheden 
Je belangrijkste werkzaamheden zijn: projectleiderschap op het gebied van digitale 
collectieontsluiting; o.a. de conversie van het huidige CMS (Adlib) naar Axiell (gepland medio 2023) - 
beheer, aanpassing en waar nodig nieuwe opzet van de metadata- en collectiedata-infrastructuur in 
nauwe samenwerking met o.a. de collectiebeheerders en archiefmedewerker - applicatiebeheer 
(problemen opsporen en verbeteren, functionaliteiten verzorgen en testen, schakelen met key-users 
en leveranciers e.d.) en aanspreekpunt en contactpersoon in-en extern van alle collectie 
gerelateerde software – intern en extern aanspreekpunt voor de digitale collectie-infrastructuur en 
metadata-infrastructuur – verantwoordelijkheid voor de duurzame opslag van de digitale erfgoed-
gerelateerde data van het museum.  
Je voert deze werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Hoofdconservator 
wetenschap, maar het aandachtsgebied betreft alle digitale collectie-informatie van het museum.  
 

Wat bieden wij? 
Een bruisende werkplek midden in Haarlem in een getalenteerd team · De mogelijkheid om je door 
bijvoorbeeld cursussen te ontwikkelen en om het verschil te maken in onze organisatie · Een 
dienstverband voor 36 uur per week, met passende arbeidsvoorwaarden conform de Museum cao · 



 
 

 

De functie is ingeschaald in schaal 9 (een salaris tussen € 3.087,- en € 4.041,- 
bruto per maand op basis van een fulltime (36-urige) werkweek. Dit is inclusief 
een structurele verhoging van 5% per 1 november 2022) · De functie is in eerste 
instantie voor de duur van twee jaar, waarna de inhoud en omvang in uren 
geëvalueerd zal worden.  

 
Profiel 

 Je hebt een relevante opleiding op HBO of WO niveau of op een andere manier opgebouwde 
kennis op dit vlak. 

 Je hebt minimaal drie jaar ervaring als projectleider ICT, bij voorkeur met digitale 
collectieontsluiting in de erfgoedsector.  

 Je bent een volwaardig gesprekspartner van en tussenpersoon voor technische partijen en 
gebruikers die betrokken zijn bij de digitale ontsluiting van data.  

 Je houdt ervan om met andere mensen samen te werken en een organisatie mee te nemen 
in de realisatie van jouw projecten. 

 Je houdt ervan resultaten te boeken en denkt in oplossingen wanneer dingen anders lopen 
 Je kunt onze collega’s en partners mondeling en schriftelijk effectief te woord staan in het 

Nederlands en/of Engels (minimaal niveau B2 bij aanvang).  
 

Reageren 
We willen het erfgoed van Teylers Museum online laten schitteren, voor uiteenlopende 
doelgroepen, en digitaal duurzaam ontsluiten. We hopen dat jij ons daarbij wilt helpen. Stuur je cv 
met persoonlijke motivatie naar ons op, waarbij je reflecteert op onderstaande vragen: 

 Beschrijf in het kort een digitaal project dat je voor een andere organisatie hebt ontwikkeld. 
Wat was het succes daarvan en wat zou je een volgende keer anders zou doen? 

 Beschrijf in het kort hoe jij met professionals binnen en buiten een organisatie tot een 
gezamenlijk en gedragen databeheer komt.  

 
Stuur je cv met persoonlijke motivatie uiterlijk 8 februari 2023 naar: vacatures@teylersmuseum.nl 
onder vermelding van ‘Vacature Projectleider informatiemanagement. De eerste gespreksronde zal 
plaatsvinden op 20 februari 2023. Voor de kandidaten die vervolgens naar aanleiding van deze 
gespreksronde worden geselecteerd, zal dan na de voorjaarsvakantie een 2e gespreksronde volgen. 
Hierbij kan je gevraagd worden om een opdracht voor te bereiden.  
Meer informatie over de functie is verkrijgbaar via Trienke van der Spek, Hoofdconservator 
wetenschap (tvanderspek@teylersmuseum.nl).  
 


