Het Noordbrabants Museum is een eigentijds museum voor kunst, geschiedenis en cultuur, gevestigd
in een prachtig museumcomplex in het hart van ’s-Hertogenbosch. Het museum wordt gekenmerkt
door een ambitieuze en gevarieerde programmering met jaarlijks zo’n elf kleine en grote exposities,
waaronder tentoonstellingen van (inter)nationale allure. Met jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers is
ons museum het drukstbezochte museum van Zuid-Nederland. Wij voeren een actief collectiebeleid en
kunnen dankzij de steun van onze subsidiënten en sponsoren regelmatig internationale topwerken aan
onze collectie toevoegen. Voor de komende jaren staan ambitieuze projecten op stapel, waaronder
bijzondere exposities, een sculpturenpark en een grootschalig educatief samenwerkingsproject.
Vanwege het vertrek van het huidige Hoofd, tevens lid managementteam, zijn wij op zoek naar een

Hoofd Collectie, Presentatie en Educatie (CPE)
36 uur per week

De organisatie en afdeling
In het museum werken circa 45 medewerkers. De afdeling CPE bestaat uit drie teams. In het team
Presentatie werken vijf conservatoren/tentoonstellingsmakers en een junior conservator. Het team
Collectie bestaat naast een teamhoofd collectiebeheer uit twee registratoren, een junior registrator,
een informatiespecialist en een depotbeheerder. Het team Educatie bestaat uit een teamhoofd
educatie en vier medewerkers educatie. De afdeling maakt met een budget van ruim 1 miljoen euro
jaarlijks vijf kleine en zes (middel)grote tentoonstellingen. Het museum heeft in totaal een begroting
van circa 9 miljoen euro.
De functie
Als Hoofd CPE geef je leiding aan de afdeling Collectie, Presentatie en Educatie (17 medewerkers) en
rapporteer je aan directeur Charles de Mooij. Je belangrijkste verantwoordelijkheden:
•

•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van collectie,
presentatie en educatie, alsmede voor het beheren, samenstellen, interpreteren en
toegankelijk maken van de collectie door tentoonstellingen, presentaties, publicaties en
educatieve activiteiten.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarententoonstellingsprogrammering
en fungeert als inhoudelijke sparringpartner van de directeur.
Je bewaakt de uitvoering, voortgang, financiën en kwaliteit van tentoonstellingsprojecten,
publicaties en educatieve programma’s, stuurt bij als dat nodig is en evalueert.
Je verbindt en motiveert medewerkers van de afdeling en stuurt op eigenaarschap en
individuele ontwikkeling.
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•

•
•

•

Je kent de ontwikkelingen in het museale culturele veld en vertegenwoordigt het museum in
relevante gremia d.m.v. presentaties, publicaties en deelname aan het debat. Daarbij
ontwikkel en onderhoud je een netwerk van verzamelaars, kunstenaars, vrienden en andere
stakeholders.
Je bent alert op mogelijke verwervingen (aankopen, schenkingen, bruiklenen) en doet
voorstellen voor acquisities en restauraties.
Je denkt mee en draagt bij aan het verwerven van extra middelen voor aankopen en projecten
en werkt samen met de afdeling Development aan een effectief sponsorbeleid om private en
andere fondsen aan te boren.
Als lid van het managementteam geef je, samen met de directeur, adjunct-directeur/zakelijk
leider en het hoofd Marketing & Commmunicatie, vorm en inhoud aan het beleid van het
museum.

Het profiel
• Je bent een enthousiaste, inhoudelijk gedreven professional met een afgeronde
(kunst)historische opleiding en hebt ervaring in een soortgelijke functie. Je bent een generalist,
maar hebt affiniteit met zowel geschiedenis als oude, moderne en hedendaagse kunst.
• Je hebt ruime ervaring met het (laten) maken van aansprekende tentoonstellingen en het
werken met complexe projecten en je doet dat binnen tijd en budget. Je stuurt op resultaat,
neemt beslissingen en bewaart het overzicht. Je hebt ervaring met het verwerven van
additionele inkomsten.
• Je bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende, verbindende stijl
van leidinggeven, die medewerkers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid en resultaten.
• Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het museale culturele domein en hebt affiniteit
met het Brabantse heden en verleden.
• Je bent creatief en flexibel. Je hebt humor en denkt in oplossingen. Je vindt diversiteit en
inclusiviteit, kwaliteit en gastvrijheid belangrijk.
Ons aanbod
De functie is gewaardeerd in schaal 13 van de Museum cao die maximaal 5.913 euro per maand bruto
bedraagt. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met de doelstelling dit te
verlengen bij goed functioneren.
Informatie en sollicitatie
Je sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en CV, kan tot uiterlijk 14 maart 2021 per mail worden
gestuurd naar solliciteren@hnbm.nl o.v.v. Hoofd CPE. Vragen over de vacature kunnen uitsluitend per
e-mail worden gesteld via solliciteren@hnbm.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op 19 maart, 24
maart en 26 maart 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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