Werving projectmedewerker Creative User Empowerment
Allard Pierson in Amsterdam zoekt een Projectmedewerker Creative User Empowerment voor 12
uur per week | Vacature voor een betaalde functie, parttime, ZZP/freelance | Sluitingsdatum:
05-08-2022
Creative User Empowerment
Het project Creative User Empowerment (CUE) werkt aan het gebruik van kunstmatige intelligentie
(AI) voor musea. CUE is een samenwerking van het Badische Landesmuseum Karlsruhe en het Allard
Pierson. CUE zal Artificial Intelligence (AI) benutten voor het ontsluiten van erfgoedcollecties via een
Open Source tool genaamd xCurator. CUE zal onderzoekers en belangstellenden helpen met
(onder)zoeken van de collecties vanuit AI-perspectief. Er zal gebruik worden gemaakt van AItechnologieën om nieuwe, gepersonaliseerde toegang te verschaffen tot de inhoud van de musea en
deze te koppelen aan diepgaande externe informatieniveaus.
Voor dit project zoeken wij per direct een enthousiaste en praktisch ingestelde projectmedewerker.
Projectmedewerker Creative User Empowerment
12 uur per week, augustus 2022 – december 2023.
Wat ga je doen?
Als projectmedewerker geef je vorm aan de visie dat AI ons helpt om collecties beter te
(onder)zoeken, te vinden en te verbinden. Je bent vanuit Allard Pierson de spil in en het
aanspreekpunt voor het CUE-project. Je bent inhoudelijk medeverantwoordelijk voor het bewaken
van het projectplan en het stimuleren van de betrokken instellingen en partners bij de ontwikkeling
ervan. Je ontwikkelt activiteiten en nieuwe (deel)projecten en zoekt hier desgewenst financiering
voor (fondsen, sponsoring, partnerships, in afstemming met de afdeling
fondsenwerving/relatiebeheer van het Allard Pierson). Daarnaast houd je je bezig met planning,
perscontacten, redactie, budgetbeheer, administratie, publiciteit en voortgangscontrole.
Creative User Empowerment is een project van het Allard Pierson en het Badische Landesmuseum.
Je werkt samen met de projectleider van het BLM en met het team Projecten & Innovatie bij de
sector Digitale Diensten van de Bibliotheek UvA/HvA. Je wordt functioneel aangestuurd vanuit de
afdeling Publiek en Programmering van het Allard Pierson en je rapporteert aan de stuurgroep over
het beleid en de strategie van het project en de verwante activiteiten.
Taken
Als projectmedewerker Creative User Empowerment:
•
•

•
•
•
•

ben je een belangrijke schakel tussen de technologische kant, de inhoudelijke museale in- en
output en de ondersteuning door de Universiteitsbibliotheek;
onderhoud je het contact met het Badische Landesmuseum en houdt je toezicht op de
realisatie van de verschillende projectonderdelen binnen het Allard Pierson, zowel
inhoudelijk als wat betreft planning en financiën;
draag je bij aan de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van de xCurator;
draag je bij aan de programmering van het CUE-project;
ben je zodoende in staat om te faciliteren voor in- en externe projecten, publicaties en
evenementen;
realiseer en organiseer je een goed draaiend museaal en academisch netwerk;

•

geef je expliciet inhoud aan interne ‘advocacy’ voor digitaal erfgoed in een museale context.

Wat vragen wij van jou?
Wij zoeken iemand:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

met ervaring met de ontwikkeling en implementatie van digitale toepassingen, bij voorkeur
op het gebied van AI-toepassingen en erfgoed;
die beschikt over (programmeer)vaardigheden op het gebied van AI;
met affiniteit met digitaal erfgoed;
die in staat is om de verschillende projectonderdelen te realiseren in nauwe samenwerking
met de Duitse projectpartner;
die de interne communicatie tussen de stakeholders transparant en adequaat voert;
met het vermogen om te improviseren en zich dienstbaar op te stellen;
die in staat is tot het opstellen van planningen en tussenrapportages;
met een aantoonbare affiniteit met ‘digital curation’;
met een goede beheersing van het Engels en liefst ook van het Duits;
die een inspirerende teamspeler is.

De Bibliotheek UvA/HvA, en daarmee ook het Allard Pierson, hanteert een aantal, voor iedere
medewerker gewenste competenties, namelijk samenwerken, klantgerichtheid en leervermogen.
Deze functie vraagt daarnaast om specifieke competenties als goede (mondelinge)
communicatievaardigheid, analytisch vermogen en resultaatgerichtheid.
Ons aanbod
Inhuur ZZP of freelance op projectbasis voor de periode augustus 2022 – december 2023.
Vergoeding 50 €/uur excl. BTW. Reis- en onkostenvergoeding in overleg.
Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en
zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de
onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons
vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Beumer (projectleider CUE):
m.l.t.beumer@uva.nl.
Het Allard Pierson is het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit
van Amsterdam. Bij alles wat we doen staat het verbinden van de wereld van de universiteit met de
maatschappij centraal. Het Allard Pierson is onderdeel van de Bibliotheek UvA/HvA (Universiteit van
Amsterdam).
Meer informatie over de organisatie: zie www.allardpierson.nl.

Recruitment project employee Creative User Empowerment
Allard Pierson in Amsterdam is looking for a Creative User Empowerment Project Officer for 12
hours a week | Vacancy for a paid position, part-time, self-employed/freelance | Closing date:
05-08-2022

Creative User Empowerment
The Creative User Empowerment (CUE) project is working on the use of artificial intelligence (AI) for
museums. CUE is a collaboration between the Badische Landesmuseum Karlsruhe and the Allard
Pierson. CUE will use Artificial Intelligence (AI) to unlock heritage collections through an Open Source
tool called xCurator. CUE will help researchers and interested parties with (research) of the
collections from an AI perspective. AI technologies will be used to provide new, personalised access
to the museum's content and link it to in-depth external levels of information.
For this project we are immediately looking for an enthusiastic and practical project employee.

Project officer Creative User Empowerment
12 hours per week, August 2022 – December 2023.
What are you going to do? As a project employee, you shape the vision that AI helps us to better
(sub)search, find and connect collections. From Allard Pierson you are the linchpin and the point of
contact for the CUE project. You are co-responsible for monitoring the project plan and stimulating
the institutions and partners involved in its development. You develop activities and new
(sub)projects and, if desired, seek financing for them (funds, sponsorship, partnerships, in
coordination with the fundraising/relationship management department of the Allard Pierson). In
addition, you will be involved in planning, press contacts, editing, budget management,
administration, publicity and progress control.
Creative User Empowerment is a project of the Allard Pierson and the Badische Landesmuseum. You
will work together with the BLM project leader and with the Projects & Innovation team in the
Digital Services sector of the UvA/HvA Library. You will be functionally managed from the Public and
Programming department of the Allard Pierson and you will report to the steering committee on the
policy and strategy of the project and the related activities.
Tasks
As project officer Creative User Empowerment:
•
•

•
•
•
•

you are an important link between the technological side, the substantive museum input
and output and the support provided by the University Library;
you maintain contact with the Badische Landesmuseum and supervise the realization of the
various project components within the Allard Pierson, both in terms of content and planning
and finances;
you contribute to the development, evaluation and implementation of the xCurator;
you contribute to the programming of the CUE project;
you are thus able to facilitate for internal and external projects, publications and events;
you realize and organize a well-functioning museum and academic network;

•

you explicitly give substance to internal advocacy for digital heritage in a museum context.

What do we ask of you?
We are looking for someone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

with experience in the development and implementation of digital applications, preferably
in the field of AI applications and heritage;
who has (programming) skills in the field of AI;
with affinity with digital heritage;
who is able to realize the various project components in close cooperation with the German
project partner;
that conducts the internal communication between the stakeholders transparently and
adequately;
with the ability to improvise and be subservient;
who is able to draw up schedules and interim reports;
with a demonstrable affinity with 'digital curation';
with a good command of English and preferably also of Dutch and German;
who is an inspiring team player.

The UvA/HvA Library, and therefore also the Allard Pierson, uses a number of competencies that are
desired for every employee, namely collaboration, customer focus and learning ability. This position
also requires specific competencies such as good (oral) communication skills, analytical skills and
result orientation.
Our offer
Hire freelancer or freelance on a project basis for the period August 2022 – December 2023. Fee 50
€/hour excl. VAT. Travel and expenses reimbursement in consultation.
As an employer, the UvA maintains a policy of equal opportunities. We find diversity important and
are fully committed to being a place where everyone feels at home. We cherish the inquiring mind
and perseverance and leave room to ask questions. With us, curiosity and creativity are the
prevailing culture.
Information
For more information, please contact Marjolein Beumer (project leader CUE): m.l.t.beumer@uva.nl.
The Allard Pierson is the museum and knowledge institute for the heritage collections of the
University of Amsterdam. Connecting the world of the university with society is central to everything
we do. The Allard Pierson is part of the UvA/HvA Library (University of Amsterdam).
More information about the organization: see www.allardpierson.nl.

