Teylers Museum zoekt een Schilder
Teylers is het Museum van de Verwondering. Al sinds 1784 is dit de plek om je te
verbazen en verwonderen over fossielen, mineralen, boeken, munten, penningen,
natuurkundige instrumenten, schilderijen en tekeningen. Het museum is gevestigd
in een monumentaal gebouw met delen uit de 18e, 19e en 20e eeuw. Dit gebouw is
eigendom van een particuliere stichting die in eigen beheer het onderhoud en de
grote restauratieprojecten uitvoert.
Teylers Museum is het best bewaard gebleven openbare kennisinstituut voor
kunst en wetenschap uit de 18e eeuw ter wereld. Teylers Museum heeft een even
fascinerende als unieke geschiedenis als laboratorium voor kunst en wetenschap dat museum is
geworden.
Het museum zoekt per januari 2022 een:
Schilder (32 - 36 uur per week)
Als Schilder bij Teylers zet je op het ene moment de monumentale voordeur in de lak, ben je het
andere moment in een museumzaal bezig om de kozijnen of wanden te schilderen, en bespreek je de
andere dag met de conservator het schilderen van de fossielenvitrines.
Hou je van dit soort afwisseling, kun je goed werken terwijl onze bezoekers door het museum dwalen,
heb je affiniteit met historische panden én beheers je speciale technieken zoals hout- en/of
marmerimitaties, werken met lijnolieverf e.d., dan is deze functie iets voor jou!
Je komt werken bij een organisatie met een informele cultuur, in een klein, leuk team.
Voornaamste werkzaamheden
 onderhouden van het schilderwerk van het museum, aan de binnen- en de buitenzijde;
 werken met verf, beits, vernis, behang en andere deklagen;
 voorbereiden van oppervlaktes, vervangen van glas, doen van hout(rot)herstelwerkzaamheden;
 bieden van algemene facilitaire ondersteuning bij evenementen / expositieopbouw.
Vereisten
 zelfstandigheid;
 afgeronde relevante opleiding VMBO/MBO niveau 3;
 affiniteit met het onderhouden van gebouwen in brede zin;
 proactief, oplossingsgericht, sociaal en communicatief vaardig;
 bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Haarlem.
Arbeidsvoorwaarden
Teylers Museum biedt een dienstverband voor 32 - 36 uur per week, met passende
arbeidsvoorwaarden conform de Museum cao. De functie is ingeschaald in schaal 4 (een salaris
tussen € 2.121,- en € 2.542,- bruto per maand op basis van een fulltime (36-urige) werkweek) en
maakt deel uit van de zogenaamde flexibele schil.
Inlichtingen & sollicitatie
Meer informatie over de functie is verkrijgbaar via Wouter Lips, Hoofd Huisvesting & Onderhoud (0235160401). Je sollicitatiebrief met cv kan je tot uiterlijk 16 november 2021 sturen naar:
vacatures@teylersmuseum.nl ter attentie van de heer W. Lips, Hoofd Huisvesting & Onderhoud.
Teylers Museum streeft naar diversiteit in zijn publiek, programmering, partners en personeel. We
nodigen iedereen die hieraan kan bijdragen nadrukkelijk uit om te reageren.

