Vacature: onderzoeker (architectuurhistoricus) bij SteenhuisMeurs
Voor onze vestiging in Rotterdam zoekt SteenhuisMeurs een architectuurhistoricus met schrijftalent,
plezier in archiefonderzoek en tegelijkertijd een ontwikkelingsgerichte kijk op erfgoed (32 uur per
week/0,8 fte).
SteenhuisMeurs
SteenhuisMeurs is gespecialiseerd in cultuurhistorisch onderzoek, waardering en ruimtelijke kaders
voor transformaties van gebouwen en gebieden. Onze projecten richten zich op het raakvlak van
architectuur, stedenbouw en landschap, waarbij de meeste opgaven geconcentreerd zijn op de
erfenis van de 20e eeuw. In het bureau werken architecten, stedenbouwkundigen en
architectuurhistorici samen. Vanuit deze interdisciplinaire samenwerking kan de vertaalslag van
historische kennis naar ruimtelijke essenties en visies in één integraal product worden gemaakt. Voor
ons is het bestaande een logisch vertrekpunt: de stad, de bronnen, de bewoners, het beleid. We zien
cultuurhistorisch onderzoek niet primair als het produceren van aanbevelingen voor behoud, maar
als het definiëren van de ruimte voor verandering die recht doet aan het bestaande karakter van een
stadsdeel, wijk, ensemble of gebouw. Op vele plekken in het land hebben we onderzoek gedaan:
onze projectenlijst is net de 400 gepasseerd. Opdrachtgevers zijn gemeenten, corporaties,
ontwikkelaars, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Natuurmonumenten en ontwerpbureaus.
Ons team in Rotterdam bestaat uit vijf personen – drie architecten (senior en junior), twee
architectuurhistorici (medior en junior) en vaak een stagiair. De directeuren zijn Paul Meurs, Marinke
Steenhuis en Johanna van Doorn.
Onze projecten werken toe naar oplossingen, keuzes, het opgeven van kwaliteiten en het mogelijk
maken van ingrijpende veranderingen aan erfgoed. We kunnen die rol alleen maar waarmaken op
grond van ons inhoudelijk gezag en een gewetensvolle aanpak. Dat type werk moet je liggen en daar
horen keuzes maken en soms compromissen sluiten bij. Waarheidsvinding en gretigheid om echt
goed te zoeken (doorzettingsvermogen dus) zijn van groot belang.
We stellen ons altijd de vraag: welke ruimte is er voor ingrepen, en, past dit wel bij de historische
gelaagdheid van de plek? Al het werk bij SteenhuisMeurs gebeurt in teamverband en er is – los van
ervaring en kennis – geen hiërarchische cultuur. Van alle medewerkers wordt positief en actief
meedenken en het nemen van initiatieven gewaardeerd.
Functieomschrijving/Profielschets
Wij zoeken een afgestudeerd architectuurhistoricus (WO, bachelor en master
architectuurgeschiedenis) met een academisch werk- en denkniveau voor vier dagen per week. Wij
bieden een marktconform salaris.
-

-

Je beschikt over een brede architectuurhistorische kennis en bent in staat om deze toe te
passen op verschillende schaalniveaus (landschap, stad, gebieden, gebouwen)
Je hebt ervaring met archiefonderzoek en het verwerken van deze gegevens tot een tekst;
Je bent in staat aan meerdere projecten tegelijkertijd te werken en daarbij de planning en
urenbesteding in de gaten te houden en bezit de flexibiliteit om soms bij te springen bij een
project van een collega;
Je bent in staat historische feiten vlot te duiden, schrijft efficiënt maar verliest nooit de
precisie van de historische feiten;
Je bent in staat inhoudelijk behoorlijk autonoom te werken (natuurlijk in collegiaal overleg)
en levert intern jouw aandeel in de rapporten/adviezen voor 90% bruikbaar af.
Je kunt in een team werken, historische feiten inbrengen in een toekomstgerichte
transformatieve opgave en vanuit die houding in gesprek gaan met de architect binnen het
bureau;

-

Je kunt het overstijgende belang van een project herkennen en vanuit die vraag het
historisch verhaal opbouwen;
Je beheerst de Nederlandse taal op een uitstekend niveau, in geschreven woord, verbaal en
redactioneel;
Een eventueel contract zal aanvankelijk voor zes maanden worden aangegaan, waarna bij
wederzijdse tevredenheid verlenging mogelijk is

Sollicatieprocedure
Heb je interesse, stuur dan vóór 1 oktober 2019 een inhoudelijk gemotiveerde brief met c.v. naar
José Luikens, officemanager@steenhuismeurs.nl
Meer informatie over het bureau is te vinden op onze website: www.steenhuismeurs.nl
De gesprekken vinden plaats in Rotterdam in de week van 7 oktober, bij mogelijke geschiktheid volgt
een tweede gesprek. Het dienstverband start in overleg, afhankelijk van wat mogelijk is.

