
 

 

 
 

 

 

De Hortus Botanicus Amsterdam, anno 1638, is een museum met een collectie levende 

planten. Naast de levende plantencollectie hebben we een (beperkte) collectie realia en 

beheren we 8 Rijksmonumenten die onlosmakelijk met de Hortus verbonden zijn. Als 

museum zijn we een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, 

toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling.  

 

Onze missie is om de bezoekers van de Hortus, Vrienden van de Amsterdamse Hortus,  

buurtbewoners, Amsterdammers en toeristen, mensen van alle leeftijden het belang van 

planten voor de wereld te laten ervaren en zich bewust te worden van de schoonheid en 

diversiteit van de natuur. We willen onze kennis met hen delen en bijdragen aan een 

groenere en duurzame wereld. 

 

De Stichting Hortus Botanicus Amsterdam is een zelfstandige stichting die 75% eigen 

inkomsten moet genereren en zich gesteund weet met een structurele subsidie van de 

Gemeente Amsterdam ten behoeve van het behoud en beheer van dit unieke Amsterdams 

Erfgoed. In de organisatie werken het Team Tuin en Collecties (Collectieontwikkeling, 

administratief beheer en tuinonderhoud), het Team Publiek (Marketing en communicatie, 

programmering, horeca, winkel) en een kleine stafafdeling (Financiën, secretariaat, ICT, 

personeelszaken en TD) op basis van gelijkwaardigheid samen om een integraal doel te 

realiseren. 

 

 

De Stichting Hortus Botanicus Amsterdam heeft per 1 oktober 2017 een vacature voor:  

 

 

Collectiebeheerder (m/v) 
(32-36 uur per week) 

 

 
 

 

  



Functie en profiel: 

Wij zoeken een enthousiaste botanicus/bioloog (academisch geschoold) om onze collectie 

van 5000 planten vakkundig in beeld te brengen en verder te ontwikkelen. Met jouw goede 

(schriftelijke) communicatievaardigheden maak je publiek, partners en collega’s deelgenoot 

van jouw passie voor planten. Je beschikt over een gedetailleerde kennis van 

plantentaxonomie, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en een goed oog voor 

detail. 

 

Met een degelijke, systematische aanpak beheer je de collectiegegevens in de software van 

IrisBG en stelt deze ten dienste van de missie. Jouw creativiteit en originaliteit zorgen ervoor 

dat de gegevens optimaal bruikbaar zijn voor collectieplanning, plantverzorging, publiek en 

wetenschap. Daarnaast ben je een betrokken teamspeler, ben je praktisch ingesteld en hou 

je van aanpakken. 

 

Als sparring partner beschik je over analytisch, abstract en strategisch denkvermogen om 

het collectiebeleid mede te kunnen vormgeven en om de Hortus te ontwikkelen als 

benchmark voor het documenteren van levende plantencollecties. Je verdiept je graag in 

nieuwe materie. 

 

Ervaring met GIS en met wetgeving zoals CITES en Nagoyaprotocol is een pré. 

 

 

Wat bieden we: 

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie de duur van 1 jaar met 

eventueel de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het salaris is conform CAO 

Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, salarisschaal 9. (min. € 2.700,- tot max.  

€ 3.910,- bruto per maand bij een arbeidsduur van 36 uur per week). Daarnaast kent de 

Hortus uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en een 

pensioenregeling.   

 

 

Bent je geïnteresseerd? 

Mail dan je sollicitatiebrief, Curriculum Vitae en minstens twee referenties voor 1 september 

2017 naar marieke.holt@dehortus.nl t.a.v. Marieke Holt, personeelsfunctionaris. 
 

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je tot 27 juli bellen met Reinout 

Havinga, Hoofd Tuin & Collectie: 020-7025418. Na deze datum is hij nog bereikbaar via e-

mail: reinout.havinga@dehortus.nl    
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