
 

 

 
 

 

 

VACATURE 
 

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoekt Hoogduin Papierrestauratoren op korte 

termijn een nieuwe medewerker (v/m) voor de functie van 

 

restauratie-assistent  (32-40 uur) 

 

Over ons: 

Hoogduin Papierrestauratoren is een particulier restauratieatelier, gevestigd in Delft, met ruim 

twintig medewerkers. Ons bedrijf houdt zich in hoofdzaak bezig met de restauratie en conservering 

van papier in archieven, bibliotheken en musea. Denk hierbij aan historische documenten, oude 

kranten en (technische) tekeningen. Daarnaast geven wij advies m.b.t. de bewaaromstandigheden 

van papieren collecties. 

Een van onze kernbezigheden is het voorbereiden van archieven en bibliotheken op digitalisering. 

De werkzaamheden variëren van het reinigen en volgens de geldende normen herverpakken van 

stukken tot het blad voor blad beoordelen van stukken en deze waar nodig vlakken en stabiliseren. 

Dit doen we door bijvoorbeeld scheuren te repareren en zwakke plekken te verstevigen. In al onze 

werkzaamheden betrachten we een hoge mate van terughoudendheid. 

Het werk wordt uitgevoerd in ons atelier in Delft of op locatie in Den Haag. We werken met 

gediplomeerde papierrestauratoren die onze restauratie-assistenten instrueren en begeleiden.  

 

Werkzaamheden: 

- eerstelijnsconservering (digitaliseringsklaar maken) van archivalia en bibliotheken 

- reinigen van archivalia en bibliotheken 

- verrichten van eenvoudige restauratiehandelingen 

- verpakken van archivalia en bibliotheken 
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Functie-eisen: 

- MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding Behoudsmedewerker 

- goede praktische handvaardigheid 

- flexibele instelling 

- praktisch inzicht 

- nauwkeurig, maar terughoudend kunnen werken 

- zelfstandig en in teamverband kunnen werken 

- goed onder tijdsdruk kunnen werken 

- een bedrijfsmatige werkinstelling 

- wonend in de regio Delft/Den Haag 

- beschikbaarheid op woensdag als vaste werkdag, overige dagen in overleg 

- fysiek in staat om veel te staan tijdens het werk 

 

Wat wij bieden: 

- bij de functie passend salaris, afhankelijk van ervaring 

- aanvankelijk een contract voor de duur van 6 maanden, met zicht op verlenging 

- de kans om aan interessante collecties te werken 

- een gezellige en informele werkplek 

 

Bent u geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail uw curriculum vitae naar Hilde 

Schalkx, schalkx@atelierhoogduin.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.atelierhoogduin.nl of contact opnemen met Ted 

Indeweij Gerlings (015 257 44 64) of Hilde Schalkx (06 23 49 30 32). 
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