De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) omvat vier musea: Het Nationaal Militair Museum in
Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het
Marechausseemuseum in Buren. SKD stelt zich ten doel het militaire verhaal en het verhaal van militairen een
plek te geven in publieke discussies door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in heden en verleden te laten
beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met
ons. Daartoe wordt de collectie op aantrekkelijke en moderne wijze aan een zo groot en divers mogelijk publiek
gepresenteerd.
De SKD zoekt een:

Informatiespecialist
32-36 uur per week

Waar kom je werken?
De SKD organisatie heeft een formatie van ca. 70 fte, plus ca. 350 vrijwilligers, verdeeld over onze vier musea. De
informatiespecialist heeft standplaats Soest. Je werkt voor de hele Stichting Koninklijke Defensiemusea en kan
gevraagd worden om (af en toe) op een andere locatie te werken.

Wat ga je doen?
Je levert een belangrijke bijdrage aan de positionering van ons kenniscentrum militair erfgoed. Je bent dagelijks bezig
met het managen van de informatiestromen en het toegankelijk maken van de collectie met linked open data. Je denkt
niet vanuit de collectie maar vanuit onze klant (zowel extern als intern). Je zorgt ervoor dat kennisvragen aan elkaar
gekoppeld worden en dat vragen geborgd worden en kennis vastgelegd (denk bijvoorbeeld aan hergebruik van
antwoorden op vragen en FAQ op de website). Je beantwoord vragen over de collectie per mail, telefonisch of in ons
kenniscentrum. Sommige vragen kan je zelf beantwoorden, andere vragen zet je door, bijvoorbeeld naar onze
conservatoren. Je ontvangt bezoekers en helpt hen met het vinden van informatie. Verder ben je betrokken bij
beeldredactie voor interne publicaties en zet je materiaal klaar voor digitalisering. Je vindt het een uitdaging om ons
kenniscentrum verder te professionaliseren en werkt hierbij graag samen met onze vrijwilligers

Wie ben jij?
Je hebt hbo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld een opleiding tot informatiespecialist, en minimaal 3-5 jaar ervaring in
een soortgelijke functie. Je hebt aantoonbare ervaring met digitale kennissystemen zoals bijvoorbeeld adlib/axiell
collections en hebt kennis van linked open data. Je bent een verbinder, communicatief sterk en toegankelijk. Je hebt
ervaring met projectmatig werken en krijgt hier energie van. Tot slot is het voor deze functie belangrijk dat je affiniteit
hebt met defensie en militair erfgoed.

Wat bieden wij?
Je komt werken op een prachtige locatie in Soest bij een organisatie in ontwikkeling met veel mogelijkheden. Je gaat
samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. De functie is ingedeeld in schaal 6 van de Museum cao
(maximaal € 2.879,- o.b.v. 36 uur met een eindejaarsuitkering van 3,4%). Je krijgt een jaarcontract met de intentie om
dit te verlengen.

Geïnteresseerd?
Mail dan vóór 19 april a.s. je motivatie met curriculum vitae naar HR@defensiemusea.nl ter attentie van Marlous
Landman. Gesprekken staan gepland op 10 mei en 17 mei a.s. Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met
Annet Ruseler op 06 20436117.
De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties zullen tegelijkertijd in
behandeling worden genomen, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

