
 
 
 
 

Vacature Bouwkundig restauratie medewerker  
 
 
Voor het bouwkundig onderhoud aan de monumentale panden, de bouwwerken en het openbare gebied op 
de Zaanse Schans zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die zichzelf nog wil ontwikkelen. Vind jij 
het leuk om ons team van betrokken medewerkers te komen versterken?  
 
De Zaanse Schans is een bijzonder erfgoeddorp binnen de gemeente Zaanstad, waar gewoond en gewerkt 
wordt. Hier komen erfgoed, molens, musea, ondernemers en bewoners bij elkaar, wat ervoor gezorgd heeft 
dat er in 2019 bijna 2,5 miljoen toeristen het gebied bezochten. Stichting de Zaanse Schans heeft tot doel 
het in stand houden en uitbreiden van de Zaanse Schans zijnde een reconstructie van een Zaans erfgoed 
dorp anno 1850. Daarnaast beoogt de Stichting een functie te vervullen bij het behoud en bewaking van de 
Zaanse cultuur-historische waarden. De Stichting is eigenaar en beheerder van ruim 30 monumentale 
panden en van een groot deel van de openbare ruimte.  
Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door de eigen vakschilders en onderhoudsmedewerkers.  
 
De Zaanse Schans is een beschermd dorpsgezicht; de gebouwen hebben de status van rijks-, provinciaal of 
gemeentelijk monument. Het gebied is onderworpen aan strakke regels die het behoud van het erfgoed 
moeten borgen. 
Op de Zaanse Schans bevinden zich vele zelfstandige ondernemingen en museale- en erfgoedorganisaties. 
Stichting de Zaanse Schans voert als gebiedsregisseur en overkoepelende organisatie de regie over de 
Zaanse Schans.  
 
Werkzaamheden 
Wij zijn op zoek naar een medewerker voor 24-36 uur per week, met ervaring op het gebied van bouwkunde 
en restauratie bij voorkeur in combinatie met erfgoed. Je bent bekend met het in samenwerking aansturen 
en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden voor de instandhouding van de monumentale panden en 
kent alle werkzaamheden die daaromheen horen zoals; het aanvragen van offertes, financiële 
verantwoordingen maken op basis van een begroting, MJOP en budgetbeheer, reageren op calamiteiten 
(spoed onderhoud) en diverse overleggen voeren met onderhoudsteam, directie, bestuur en de Gemeente. 
Het begeleiden en in samenwerking aansturen met betrekking tot het onderhoud van het openbaar gebied 
gaat je ook goed af. Verder werkgebieden zijn het verduurzamen van de panden en collectie / 
bouwmateriaal beheer.  
 
Functie eisen 

- Een aantal jaren relevante werkervaring op minimaal Hbo-niveau 
- Bij voorkeur diploma bouwkundige opleiding en opleiding restauratie medewerker, beide minimaal 

Hbo-niveau 
- Je hebt kennis van de Zaanse houtbouw en affiniteit met de Zaanstreek en de streekgeschiedenis 
- In staat zijn anderen aan te sturen 
- Mee kunnen denken over het te voeren beleid aangaande behoud en beheer en goed inzicht daarin 

hebben 
- Je onderkent het belang van het behoud van authentiek en ambachtelijk beheer van erfgoed  
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal 
- Je beschikt over maatschappelijke ervaring, gekoppeld aan een goed analytisch vermogen, goede 

communicatieve vaardigheden en technisch inzicht 
- Bij voorkeur kan je goed meedenken in overige aspecten als bewonersbelangen, het toerisme en het 

ondernemen 
- Kennis en ervaring met Windows Office pakket 
- Uiteraard een actieve werkhouding en zowel in een team als zelfstandig kunnen werken 
- Kennis en ervaring met o-prognose of andere meerjaren onderhoudsplanningssoftware is een pre  

 
Salaris, uren en arbeidsvoorwaarden 
Deze mooie en afwisselende functie is voor 24-36 uur per week en valt in schaal 10, welke loopt van  
€ 3.090,- tot € 4.671,- 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). Bij Stichting de Zaanse Schans is een eigen Algemene Arbeidsvoorwaarden 
Regeling van toepassing. 



 
 
 
 
 
 
 
Overige informatie 
Bij de indiensttreding dient een recente verklaring omtrent het gedrag te worden aangevraagd / overlegd. 
Inhoudelijke informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer Pieter Gravesteijn, telefoonnummer 
075 – 681 77 95. 
U kunt uw sollicitatie met cv richten aan:  
Stichting de Zaanse Schans 
Afdeling Personeelszaken 
t.a.v. mw Eveline Kroon 
Schansend 1 
1509 AW Zaandam 
Of per mail: e.kroon@dezaanseschans.nl 
o.v.v. Sollicitatie Bouwkundig medewerker 
 
 
 

mailto:e.kroon@dezaanseschans.nl

