
Wil jij bijdragen aan het prachtige erfgoed wat de Zaanstreek rijk is?  
Dan zijn we op zoek naar jou!  

 
 
 

Schilder voor 32 - 40 uur per week 
 
De Zaanse Schans is een unieke erfgoedlocatie voor het behoud van de Zaanse 
houtbouw.       Deze typische wijk, anno 1850, is uitgegroeid tot een cultureel en toeristisch 
icoon van wereldformaat, waar tot aan 2019 jaarlijks zo’n 2,5 miljoen bezoekers kwamen.  
Stichting de Zaanse Schans is eigenaar van en onderhoudt de meeste panden op de 
Zaanse Schans, voert onderhoudswerkzaamheden aan het buitengebied uit en ontwikkelt 
en coördineert het   beleid. Daarnaast faciliteert zij tevens het parkeer- en toiletbezoek. 
Voor de prachtige panden en het buitenterrein zijn wij op zoek naar een (aankomend) 
restauratieschilder die passie heeft voor zijn vak & erfgoed en die zichzelf nog wil 
ontwikkelen.  
 
Hoofdbestanddelen van de functie: 
Samen met twee (waarvan één ervaren) restauratieschilders het onderhouden en schilderen van de 
het erfgoed op de Zaanse Schans.  
 
Nadere omschrijving van de functie:  

- Schilderwerk (zowel binnen als buiten) en onderhoud van panden, bruggen, hekwerken, 
straatnaamborden en palen, straatmeubilair, beelden en dergelijke 

- Direct onderhoud na houtrotherstel gedaan door de timmerman 
- Glaszetten 
- Enig houtrotherstel 
- Enig decoratie van schilderwerk als vergulden, marmeren of houten 
- Overige voorkomende werkzaamheden 

 
Functie-eisen: 
- diploma schildersopleiding minimaal niveau 2 
-  bij voorkeur afgeronde opleiding restauratieschilder 
-  Goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal 
-  betrouwbaar, secuur kunnen werken, een actieve werkhouding en passie voor het  

Schildersvak 
- verantwoordelijkheidsgevoel en leergierig 
- affiniteit met (streek-)historie en ambachtelijk werk 
-  minimaal 2 jaar werkervaring 
 
Salaris, uren en arbeidsvoorwaarden 
Deze uitdagende en afwisselende functie is voor 32 tot 40 uur per week en valt in schaal 7, welke 
loopt van €2.170 – 3.176 bruto per maand bij voltijds dienstverband. Inschaling afhankelijk van leeftijd 
en werkervaring.  
Verder is er een goede pensioenregeling, een prettige werksfeer en reiskostenvergoeding (afhankelijk 
van de afstand).  
Een eigen Algemene Arbeidsvoorwaarden Regeling is van toepassing. 
 
Overige informatie 
Bij indiensttreding dient een recente verklaring omtrent het gedrag te worden aangevraagd / 
overlegd. Inhoudelijke informatie over deze functie is te verkrijgen bij dhr. P. Gravesteijn, 
telefoonnummer 075-681 77 95 (maandag- tot en met donderdag).  
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u richten aan Stichting de Zaanse Schans, afdeling Personeelszaken 
t.a.v. mevrouw E. Kroon, Schansend 1, 1509 AW Zaandam of per e-
mail e.kroon@dezaanseschans.nl. 
 


