Inventarisanten gezocht voor historisch
interieuronderzoek
Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) zoekt op korte termijn inventarisanten voor de uitvoering
van een onderzoek naar historische interieurs en interieuronderdelen in de hele provincie
Friesland. Het werk vindt plaats op vrijwillige basis of als zzp-er.
Over ons:
De SIiF is een particuliere stichting. “Behoud door kennis” is ons motto en doel. Want op dit
moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Daarmee gaat ook
een deel van het Friese woonerfgoed definitief verloren. Met ons inventarisatieproject willen wij
de kennis over het Friese historische interieur vergroten en bewoners enthousiasmeren voor de
bijzondere details die in hun huis bewaard zijn gebleven.
De werkzaamheden:





Bezoeken van historische woonhuizen en boerderijen (in tweetallen).
Contact leggen met bewoners en het optekenen van de informatie die zij over hun
woning hebben.
Vastleggen van de interieurs/interieuronderdelen d.m.v. foto’s en aantekeningen. Het
gaat om ‘nagelvaste’ elementen; huisraad en meubels vallen buiten het onderzoek.
Systematisch verwerken van de verkregen gegevens in een online database.

Om voor de functie in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen:






Je bent bij voorkeur een afgestudeerd kunst-, bouw- of architectuurhistoricus.
Belangrijkste is echter dat je affiniteit hebt met en kennis hebt van het onderwerp
(historische interieurs).
Je werkt gedisciplineerd, systematisch en nauwkeurig. Dit zowel zelfstandig als in
teamverband.
Je gaat discreet om met privacygevoelige informatie.
Je hebt uitstekende sociale vaardigheden, bent flexibel en representatief. Je vergeet nooit
dat je te gast bent bij mensen thuis!
Je beschikt over eigen vervoer en bent woonachtig in het noorden van het land.

Wij bieden je:




Een tegemoetkoming tot max. €150,- per maand, plus reiskostenvergoeding als
vrijwilliger.
€80,- per inventarisatiedag (incl. 21% BTW) plus reiskostenvergoeding als zzp-er.
Veel flexibiliteit. Je werkdagen worden in overleg met jou gepland, op basis van je
beschikbaarheid.

Heb je interesse? Mail dan een motivatiebrief en je CV t.a.v. Eva Hage (projectcoördinator) naar
info@interieursinfryslan.nl. Eventuele vragen kun je ook mailen naar dit adres.
Meer informatie over de SIiF is te vinden op www.interieursinfryslan.nl
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