
 

 

 

VACATURE 

 
 
Bij de afdeling Collecties en Onderzoek zijn we per direct op zoek naar een   
 

Restaurator Glas- m/v 
voor max. 32 uur per week voor een periode van vijf maanden. 
 
 
Doel van de functie: 
De restaurator adviseert over de conditie van objecten uit de glascollectie van het RMO en over de toe 
te passen restauratie- en conserveringswijzen. Zij/hij voert eveneens, indien nodig, restauratie- en 
conserveringshandelingen uit. 
 
 
Plaats van de functie: 
De restaurator rapporteert over de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Collecties en 
Onderzoek. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 het doen van conserverings- en restauratievoorstellen op basis van onderzoek naar de 
conditie van het object en de oorzaken van het verval en deze bespreken met collega-
restauratoren en het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek; 

 het bepalen en/of ontwikkelen van een conserverings- en eventueel restauratiewijze die tot 
een optimaal resultaat op basis van (inter)nationaal geaccepteerde richtlijnen over restauratie-
ethiek zal leiden; 

 het uitvoeren van conserverings- en restauratiebehandelingen en het vastleggen van de 
uitgevoerde behandeling per object in een conserverings/restauratieverslag, het hierbij 
zorgdragen voor het maken van foto’s van het object vóór, tijdens en na behandeling; 

 je bent mede verantwoordelijk voor de opstelling en de montage van objecten in de vaste en 
tijdelijke presentaties, zowel binnen als buiten het RMO en je voert de montage zo nodig zelf 
uit;  

 
  
Functie-eisen: 

 je hebt een restauratoren opleiding op HBO of Universitair niveau, met een voorkeur voor een 
gerichtheid op glas;  

 je hebt goede communicatieve (waaronder een actieve beheersing van het Engels) en 
organisatorische vaardigheden; 

 je hebt ervaring met soortgelijke objecten als in de glas-collectie van het RMO; 

 heb je kennis van TMS (The Museum System), dan is dat een pre. 
 
 
Arbeidsduur en aanstelling: 
De functieomvang is max. 32 uur per week. De aanstelling is voor een periode van vijf maanden. De 
honorering is afhankelijk van leeftijd en ervaring conform de  Museum CAO, schaal 9 (minimaal  
€ 2.710,- en maximaal € 3.547,-  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 
 
 
 



 

 

 

 

Overige informatie: 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met het hoofd van de afdeling 
Collecties en Onderzoek, Prof. dr. Pieter ter Keurs, telefoon 071-5163130 of per mail: 
p.terkeurs@rmo.nl  
 
Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je je wenden tot Simone Swertz, op dins-, 
woens- en donderdag, telefoon 071- 5163190.   
 
Schriftelijke sollicitaties met CV kun je onder vermelding van “vacature Restaurator” vóór  
8 januari 2019 richten aan Rijksmuseum van Oudheden, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 11114, 2301 EC 
Leiden of per e-mail sturen naar Personeel@rmo.nl 
 

mailto:p.terkeurs@rmo.nl

