DIRECTEUR PURMERENDS MUSEUM

Over het Purmerends Museum
In 2017 bestond het Purmerends Museum 75 jaar. Het is voortgekomen uit een
oudheidskamer (1942) en is reeds vanaf het ontstaan in (een gedeelte van) het oude
stadhuis van Purmerend gevestigd. Momenteel heeft het museum naast een uitgebreide
collectie die de historie van Purmerend toont, een collectie Purmerends plateel met
internationale bekendheid.
Het Purmerends Museum heeft een reorganisatie achter de rug die nog wat natrilt en is
volop bezig het museum qua inrichting en presentatie aan te passen aan de eisen van de tijd.
Dit gaat gepaard met een ingrijpende herinrichting die veel energie en tijd kost. De eerste
fase, de begane grond, is voltooid en heeft een prachtige entree en aardewerkzaal
opgeleverd. Het verwerven van de nodig financiële middelen is voor de komende tijd een
belangrijk deel van de opdracht. Ook is de opdracht die het museum zich stelt, naast het
cultuurhistorische en educatieve deel, uitgebreid met een toeristische opdracht. Dit heeft
geresulteerd in een Tourist Info die zich in de nieuw geopende museumwinkel bevindt.

Functieprofiel Directeur (20 uur)
Functieomschrijving
De directeur heeft een overtuigende visie op de nieuwe museale ontwikkeling van
Purmerends Museum als cultuurhistorisch museum en als aanjager van het stedelijke en
regionale cultureel klimaat. Hij/zij is een inspirerende pleitbezorger die op geëngageerde
wijze het museum en de stad met elkaar weet te verbinden. De directeur is in staat een
goede balans te vinden tussen laagdrempelig aanbod voor een breed publiek en eigenzinnig
aanbod voor de fijnproevers van Purmerends plateel. Hij/zij weet daarmee het Purmerends
Museum internationaal op de kaart te zetten.
De directeur is eindverantwoordelijk voor het tentoonstellingsbeleid en de
publieksactiviteiten.
De directeur draagt zorg voor een gezonde museumexploitatie. Hij/zij geeft leiding aan de
werkorganisatie en weet medewerkers, vrijwilligers en stagiaires te inspireren om van
Purmerends Museum een prachtig en spannend museum te maken.
De directeur stelt het bestuur in staat haar bestuurlijke verantwoordelijkheden te kunnen
nemen en zorgt voor tijdige aanlevering van noodzakelijke informatie. Onder
eindverantwoordelijkheid van het bestuur draagt hij/zij ook zorg voor strategische
beleidsvorming voor het museum.
De directeur is een cultureel ondernemer die behendig is met sponsoring en fondswerving
en daartoe relevante contacten en netwerken weet aan te boren en te onderhouden. Ook
het opzetten van strategische partnerships met bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen,
collega cultuurinstellingen en overheden is core-business. Hij/zij is het boegbeeld van de
organisatie en is zichtbaar naar publiek, stakeholders en media.
De directeur treedt in dienst per 1 juli 2019.

Functie-eisen
De ideale directeur voldoet aan de volgende functie-eisen:
 Academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een kunsthistorische opleiding en
gespecialiseerd in plateel.
 Heeft ervaring in de museumsector.
 Kan maatschappelijk relevante ontwikkelingen signaleren en omzetten in een
aansprekende museale visie.
 Is in staat vanuit de visie het beoogde museumprofiel aan te scherpen en te vertalen
in beleid en operationele acties.
 Is cultureel ondernemer met ervaring met fondswerving, sponsoring, en
partnerships.
 Beschikt over de nodige managementkwaliteiten en bedrijfseconomische kennis.
 Is een verbindend leider en teamspeler die medewerkers en vrijwilligers weet te
stimuleren en te inspireren.
 Beschikt over sociale vaardigheden om op alle niveaus mensen voor het museum te
winnen.
 Is bereid zich te verbinden aan de lokale/regionale samenleving.

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een deeltijd functie. De aanstelling is vooralsnog voor een periode van een jaar,
met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie wordt afhankelijke van ervaring en leeftijd
gewaardeerd volgens schaal 10 of 11 van de museumcao.
Reageren
Uw motivatiebrief met CV kunt u tot uiterlijk 4 maart 2019 per e-mailen richten:
Bestuur van Stichting Purmerends Museum, t.a.v. de dhr. Henk Lüken (secretaris),
bhj.luken@xs4all.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandagmiddag 11 maart (eerste ronde) en
maandagmiddag 18 maart (tweede ronde). Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Henk Lüken: 0630102924.

