Functieomschrijving
Conservator- restaurator papier (m/v/x)
Art Salvage België is een toonaangevend bedrijf met als ruime opdracht het in standhouden van kunst en erfgoed. Wij
helpen onder meer musea, instellingen en personen die instaan voor het behoud van erfgoed om hun taken op verschillende
manieren te verlichten. Iedere instelling heeft andere wensen en eisen op gebied van collectiezorg, waardoor wij ook steeds
een persoonlijke formule op maat uitwerken. Dit houdt in dat wij kunnen helpen om zo veel mogelijk risico’s die eigen zijn aan
een verzameling te voorkomen, beperken, detecteren en op gevaren te kunnen reageren en remediëren. Dankzij ons team
bestaande uit gekwalificeerde restauratoren die elk een specialisme beheersen.
Voor het papieratelier zijn wij opzoek naar een nieuwe, collega om het team van het atelier te versterken bij de uitvoering van
verschillende projecten.
Aan te werven voor een start van 3 maanden met ingang van 15 april 2019. In functie van de beschikbare budgetten, kan deze
tewerkstelling verlengd worden.

Functie
Functietitel:

Restaurator

Locatie:

Atelier is gelegen te Brasschaat of op verplaatsing

Afdeling:

Art Salvage België

Type positie:

Fulltime

Uren per week:

40 uur per week

Omschrijving van de functie
De conservator/restaurator zal mee ingezet worden in de lopende projecten betreffende:
Het conserveren en restaureren van papier.
-

Maken van offertes, inventarisaties en risicoanalyses.

-

Geven van cursussen/workshops.

Wij vragen
U bent in staat zelfstandig een onderzoek te voeren en kwaliteitsvolle verslagen op te stellen;
Ervaring op vlak van samenwerking met openbare instellingen, en meer bepaald museale instellingen, is een troef;
U kunt in team werken en verantwoordelijkheid opnemen
U kunt samenwerken met conservatoren en restauratoren uit andere vakgebieden
Je bent niet bang voor nieuwe innovaties en onderzoek
U houdt uw kennis up to date door voortdurende bijscholingen in het domein van papier
Uw werkstrategie is resultaat-en kwaliteitsgericht

Benodigde persoonlijke eigenschappen/ competenties
Je bent handvaardig, accuraat, stressbestendig, flexibel en bereid zijn om te leren
Commercieel inzicht/denkvermogen
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
In bezit van rijbewijs B is een troef

Gaslpeldoornlaan 22
2930 Brasschaat

Art Salvage

T: +32 (0)3 569 04 07
E: info@artsalvage.be
W: http://artsalvage.be/

BTW: BE 0685.533.246
KvK: BE0685533246
IBAN: BE09 3631 6906 3057

Opleidingseisen
U bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma (of gelijkgesteld) in de conservatie-restauratie (of
gelijkwaardig
Een masterdiploma in de kunstwetenschappen (of gelijkwaardig) is een troef maar geen vereiste

Vereiste werkervaring
Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste

Arbeidsvoorwaarden
Contractduur:

Tijdelijk/mogelijk vast

Brutosalaris:

Het salaris is bespreekbaar,
afhankelijk van ervaring

Type positie:

Fulltime

Uren per
week:

40 uur per week

Arbeidstijden:

8.30-17.00

Om in aanmerking te komen voor deze vacature dienen de kandidaten hun dossier uiterlijk op 12 april om 17u00 te hebben
overgemaakt.

Contact
Naam:

Sanne Wynants

Functie:

Managing Director

Datum:

02/04/2019

contact:

sanne.wynants@artsalvage.eu
0484596432

Dit dossier dient volgende stukken te bevatten:
-een motivatiebrief;
-een kopie van uw diploma;
-een volledige CV met vermelding van uw specialisaties en een lijst van conservatie-restauratiebehandelingen van werken
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