
Art Conservation en Art Salvage zoeken een (ervaren) papierrestaurator voor 40 uur per week. 
 
Art Conservation Europe is een multidisciplinair restauratieatelier met haar eigen restauratoren in 
dienst. Wij zijn gespecialiseerd in restauratie op het gebied van schilderijen, werk op papier, 
metaal, sieraden, steen en textiel. Tot onze klanten behoren musea, archieven en depots, 
gemeenten, erfgoedinstellingen, particulieren, kunsthandels enz. De unieke combinatie van alle 
kennis en disciplines onder één dak met het best geoutilleerde restauratieatelier van Nederland 
heeft ervoor gezorgd dat Art Conservation al bijna 30 jaar goed in erfgoed is! 
Hiernaast verzorgen wij het onderhoud van de collecties Kunst in de Openbare Ruimte van 
diverse gemeenten door heel Nederland.  
Art Conservation werkt samen met bekende onderzoekinstituten, zoals TNO, ICN en 
Hogeschool Münster. 
 
Art Salvage is de dochteronderneming van Art Conservation en richt zich op preventieve 
conservering en calamiteitenservice binnen de erfgoedsector. Hierbij kan gedacht worden aan 
Collectie Hulpverlening, Calamiteitenabonnementen, risicoanalyses, onderzoek, advies bij 
conserveringsvraagstukken en beveiliging van bronzen sculpturen. Wij werken voor de 
erfgoedsector, gemeenten en particulieren.  
 
Het team van Art Conservation bestaat uit een aantal enthousiaste mensen, die van Art 
Conservation een geweldig en goed restauratieatelier maken, dus heb jij zin om je bij dit team te 
versterken schrijf dan je sollicitatie aan Art Conservation.       
 
Beschrijving van de functie 

- Het conserveren en restaureren van papier.  

- Maken van offertes, inventarisaties en risicoanalyses. 

- Geven van cursussen/workshops. 

- Accountmanager: contacten met klanten, advisering. 
 
Wat vragen wij? 

- HBO werk- en denkniveau. 

- Commercieel inzicht/denkvermogen. 

- Afgeronde HBO of universitaire (NL, BE of EU) opleiding restauratie of afgeronde 
MBO opleiding met aantoonbare werkervaring. 

- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

- Je bent handvaardig, accuraat, stressbestendig, flexibel en bereidt zijn om te leren. 

- Je bent niet bang voor nieuwe innovaties en onderzoek. 

- In bezit van rijbewijs B. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een veelzijdige functie in een prettige werkomgeving voor 40 per week.  
De arbeidsovereenkomst is tijdelijk/mogelijk vast. 
Het salaris is bespreekbaar, afhankelijk van ervaring.  
Verder bieden wij u de mogelijkheid tot een goede pensioensopbouw.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer  
P. van Dalen, tel: 06 44 75 86 04 . Voor meer informatie over het multidisciplinaire atelier Art 
Conservation, zie onze website www.artconservation.nl,  www.artsalvage.nl en www.artsalvage.be  

http://www.artconservation.nl/
http://www.artsalvage.nl/
http://www.artsalvage.be/


Uw sollicitatie kunt u uiterlijk tot 24-02-2020 richten aan Art Conservation, t.a.v.: de heer P. van 
Dalen, Kon. Wilhelminahaven ZZ 19, 3134 KG Vlaardingen of per email naar 
piet.vandalen@artsalvage.eu onder vermelding van ‘vacature papierrestaurator’. 
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