Assistenten gezocht ter voorbereiding van historisch
interieuronderzoek in Friesland
(vrijwilligers of zelfstandigen)

Wie we zijn en wat we doen:
De particuliere Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) heeft als motto “behoud door kennis”. Sinds
2013 werken wij aan een provinciebrede, systematische inventarisatie van historische
interieurs en onderdelen daarvan in Friese woonhuizen en boerderijen.
Aanleiding voor ons inventarisatieproject is de constatering dat, anders dan bij veel openbare
(monumentale) gebouwen, tot dusver vrijwel ieder inzicht in de staat van interieurs in
particuliere woningen ontbreekt. De ruimtes achter de voordeur zijn bijna altijd onbeschermd
en informatie over interieurs is gebrekkig ontsloten, zelfs wanneer het rijksmonumenten
betreft. Ons onderzoek helpt de cultuurhistorische waarden en uniciteit van woonhuizen en
boerderijen vast te stellen. Belangrijkste doel van de SIiF is om de kennis over en het
enthousiasme voor het Friese historische interieur te vergroten bij bewoners, bestuurders en
het brede publiek. Zodat keuzes betreffende behoud en beheer verantwoord gemaakt kunnen
worden.
Ter ondersteuning van de projectcoördinatie zoeken wij assistenten die:





voorbereidende, licht administratieve werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het
interieuronderzoek.
bewoners van panden op onze onderzoekslijst telefonisch benaderen om afspraken voor
een onderzoek ter plaatse te maken.
de agenda van de SIiF beheren.
per telefoon en e-mail contact onderhouden met bewoners van de te onderzoeken
panden.

Je werkt, enkele uitzonderingen daargelaten, vanuit huis. De werkzaamheden vinden plaats op
oproepbasis en je werktijden worden in overleg met jou gepland.
Als assistent(e):








is jouw positie binnen de organisatie essentieel voor een vlot verloop van het
onderzoeksproject. Je werkt nauw samen met de projectcoördinatie en je bent
doordrongen van de verantwoordelijkheid die je functie met zich meebrengt.
behoud je het overzicht, weet je prioriteiten te stellen en kun je goed plannen.
beschik je over een eigen PC/laptop en heb je liefst ook enige ervaring met Google Docs
en Excel.
ga je discreet om met privacygevoelige informatie.
heb je uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
heb je kennis van historische interieurs en tot het onderzoeksveld behorende
vaktermen.
versta en spreek je naast het Nederlands bij voorkeur ook Fries.

Emmakade 42, 8933 AT Leeuwarden - Tel. 06- 453 151 85 - info@interieursinfryslan.nl - www.interieursinfryslan.nl
Rabobank Leeuwarden: IBAN NL43RABO0108399109 - K.v.K. Leeuwarden: 58356762

Wij bieden je:




een tegemoetkoming van €15,- per uur plus reiskostentegemoetkoming; in totaal max.
€170,- per maand als vrijwilliger.
€15,- per uur (incl. 21% BTW) plus reiskostentegemoetkoming als zzp-er.
een telefoon in bruikleen voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Heb je interesse? Mail dan een motivatiebrief en je CV t.a.v. Eva Hage (projectcoördinator) naar
info@interieursinfryslan.nl. Vragen kun je stellen via hetzelfde e-mailadres of telefonisch via
06-453 151 85. Meer informatie over de SIiF is te vinden op www.interieursinfryslan.nl.
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