SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) is per direct op zoek naar een

Junior restaurator polychrome sculpturen en beschilderde objecten
Voor 24 uur per week
Functie-informatie:
SRAL verricht conservering- en restauratiewerkzaamheden, in de disciplines gepolychromeerde
sculptuur, schilderijen op diverse dragers, moderne en hedendaagse kunst, muurschilderingen en
schilderingen in historische binnenruimten en voert onderzoek en advies uit, onder meer op het
gebied van Preventieve Conservering.
SRAL is bovendien actief binnen het (inter)nationale academische restauratieonderwijs en training
van collega’s in het buitenland.
De junior restaurator is primair verantwoordelijk voor de juiste conservering en restauratie van
polychrome sculptuur en beschilderde objecten.
De junior restaurator is in staat preventieve zorg te verrichten gericht op een specifieke discipline.
De junior restaurator houdt de ontwikkelingen in het vakgebied bij, zorgt voor profilering van goed
uitgevoerde restauraties en deelt opgedane kennis.
De junior restaurator stelt de norm voor de kwaliteit, en evalueert de norm na oplevering van het
object en volgt daarbij de ethische code voor restauratoren; European Confederation of ConservatorRestorers' Organisations (ECCO).
Positie in de organisatie
De uitvoerende junior restaurator wordt aangestuurd door de projectleider, die verantwoording
aflegt over voortgang van zijn projecten in het projectoverleg. Hij/zij werkt samen met zijn/haar
collega-restauratoren, coördinator opleidingen en onderzoek & ontwikkeling om zo samen de
professionaliteit van het vakgebied te waarborgen. De uitvoerend junior restaurator ontwikkelt zich
in de rol van uitvoerend restaurator, waarbij hij/zij zelf overzicht houdt op de werkbelasting en het
inplannen van de uren en geeft tijdig aan als zaken uitlopen of meer uren vergen.
Taakgebieden en werkzaamheden:
1.
Restaureren en conserveren van kunstobjecten en uitvoeren van preventieve zorg
binnen het eigen discipline/expertisegebied.
2.
De restauratie afronden met een heldere en degelijke rapportage, met de documentatie
van de toestand, de uitgevoerde behandeling en de gebruikte materialen in woord en
beeld.
3.
Borging van de kwaliteit van geleverd werk door evaluatie van het projectplan met
collega’s en inzetten van collegiale toetsing op ethische code en kwaliteit van
behandeling.
4.
Tijdig en helder communiceren over afwijkingen in het plan of de uitvoering van de
restauratie en initiatief nemen om oplossingen te bespreken.

5.

Draagt zorg voor een efficiënte inrichting van de werkplek, gebruik van apparatuur en is
mede verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek door het naleven van de
afspraken. Draagt ideeën aan ter verbetering gericht op efficiëntie en veiligheid.

Opleiding en ervaring:
• Afgeronde opleiding restauratie van polychrome sculpturen en beschilderde objecten op
universitair niveau Master of gelijkwaardig (voor EU universitaire opleidingsprogramma’s zie
ENCoRE. Voor de Nederlandse opleidingssituatie is de voorwaarde het succesvol afronden
van de Post Initiële studie (Universiteit van Amsterdam).
• Enige werkervaring (1-3jaar) in het restaureren van polychrome sculpturen en beschilderde
objecten.
• Je werkt volgens de ethische code voor restauratoren; ECCO.
• Beschikken over aantoonbare vaardigheden om analyses van derden te kunnen duiden en
interpreteren.
• Bereid zijn om expertise uit te breiden en op te bouwen om zo in verschillende disciplines
inzetbaar te zijn.
• Je bent nauwkeurig en leergierig, je kunt je werk goed organiseren, je denkt in oplossingen
en je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk, zowel in het
Nederlands als Engels.
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een tijdelijke functie voor 1 jaar. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 7: min. €
2.597,00 max. € 3.215,00 bruto per maand (o.b.v. full time, excl. vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering).
Meer informatie:
Neem voor meer informatie over de vacature en de arbeidsvoorwaarden contact op met Siska Losse.
Zij is telefonisch bereikbaar via 043-3218444 of via mail s.losse@sral.nl
Solliciteren:
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae vóór 1 juli 2020 per mail sturen aan
s.losse@sral.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de eerste week van juli 2020.
SRAL wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. We
streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking met al haar
aanwezige verschillen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
SRAL
Avenue Ceramique 224
6221 KX Maastricht NL
www.sral.nl

