Het Noord-Hollands Archief gelooft in de onschatbare waarde van archieven voor onze samenleving.
Ze zijn onmisbaar voor een gezonde democratie en een goed werkende overheid. Archieven
verschaffen kennis en geven burgers wortels, die hen steviger doen staan.
Het Noord-Hollands Archief is een deskundige partner voor overheden bij het borgen van de
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven en fungeert bovendien als hét
informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en
Amstel- en Meerlanden.
De Archiefwet verplicht overheidsorganisaties om te voldoen aan een aantal wettelijke
verplichtingen ten aanzien van hun archiefvorming en -beheer. Een van de taken van het NoordHollands Archief is het namens de gemeentearchivaris uitoefenen van het toezicht op het
archiefbeheer bij twaalf aangesloten gemeenten, de provincie Noord-Holland en enkele
gemeenschappelijke regelingen. Deze archiefinspectie levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling
van de informatiehuishouding van de aangesloten overheidsorganisaties. Zo biedt het inzicht in de
kwaliteit van het informatiebeheer, de knelpunten en de risico’s. Over het uitgevoerde toezicht
wordt jaarlijks verslag gedaan aan het dagelijks bestuur van de overheidsorganisaties.
Voor ons team advies en toezicht zijn wij op zoek naar

een pragmatische archiefinspecteur
die met plezier de balans weet te vinden in werken vanuit structuur en wendbaarheid
voor 36 uur per week.
Wie ben jij?
Je vindt het werkveld net als wij heel erg leuk en interessant. Je bent goed op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden om samen met
ons het werk anders of vernieuwend in te richten. Je zoekt in je werk steeds de verbinding en de
afstemming met anderen om professioneel te kunnen opereren. Je kunt je goed verplaatsen in de
wereld van de zorgdrager en past je vakkennis aansluitend op hun bestaande situatie en cultuur toe.
Je hebt het vermogen om te relativeren, je houdt het werk beheersbaar door vooraf realistische
doelen te stellen. Verder beschik je over uitmuntende schriftelijke vaardigheden. Je hebt de
opleiding HBO Media, Informatie en Communicatie met specialisatie Archivistiek B of een
vergelijkbare opleiding met een diploma afgerond.
Wat ga je doen?






het opstellen van jaarverslagen aan de hand van KPI’s;
uitvoeren van audits;
beoordelen van vervangingstrajecten bij gemeenten;
voorbereiden van de overdracht van archieven;
mede organiseren van regionale themabijeenkomsten.

Ons aanbod
Het Noord-Hollands Archief is een open en toegankelijke organisatie. Een fijne werkomgeving waar
je je vak met passie kunt uitoefenen en samen met anderen resultaten kunt behalen. In genoemde
functie bieden we je bij een 36-urige werkweek een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand
(schaal 10) en een Individueel Keuzebudget van 16,8% (salaristabel januari 2018). Daarnaast beschikt
het Noord-Hollands Archief over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De CAO voor
gemeenteambtenaren (CAR-UWO) is van toepassing.
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Oskar Brandenburg, hoofd afdeling
archief- en collectiebeheer (tel. 06-12443769). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je
contact opnemen met Simone Beemsterboer, adviseur en coach Human Resource Development (tel.
06-23396042). Alle informatie over het Noord-Hollands Archief vind je op onze website,
www.noord-hollandsarchief.nl.
Solliciteren
We ontvangen je sollicitatie (motivatiebrief en curriculum vitae) graag uiterlijk 28 december 2017.
Stuur deze samen in een pdf-bestand naar vacatures@noord-hollandsarchief.nl t.a.v. Lieuwe
Zoodsma, directeur. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 9 januari en donderdag 11
januari, het arbeidsvoorwaardengesprek op donderdag 18 januari.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

