
 
 

Eye is het enige filmmuseum van Nederland en is schatbewaarder, pionier en gids in de wereld 
van film en de kunst van het bewegend beeld. Eye bewaart en beheert een collectie van meer 
dan 50.000 films en een veelvoud aan affiches, foto’s en persoonlijke archieven. Eye 
presenteert tentoonstellingen op het grensvlak van film en beeldende kunst en filmprogramma’s 
die licht werpen op de allervroegste filmgeschiedenis tot aan de meest actuele ontwikkelingen in 
de wereld waarin we leven. Eye toont film in al zijn diversiteit en promoot in samenwerking met 
de filmsector de Nederlandse film in binnen- en buitenland. Ook stimuleert Eye het begrip van 
en de liefde voor film met educatieve programma’s in samenwerking met het onderwijs en de 
filmindustrie.  

  
Eye is een open, informele en op samenwerking gerichte instelling. Als museum wil het voor 
iedereen een toegankelijke plek zijn, ongeacht etnische, economische, culturele en religieuze 
achtergrond, gender, seksuele voorkeur, leeftijd en beperking. Eye stelt zich tot doel gelijkheid, 
inclusie en diversiteit te waarborgen. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om te 
reageren. 
 
SEE NL 
SEE NL, een samenwerking tussen Eye Filmmuseum en het Nederlands Filmfonds, is 
verantwoordelijk voor de internationale promotie van de Nederlandse film, filmprofessionals en 
filmcultuur. 
 

Eye Filmmuseum is op zoek naar een 

Assistent Directie/SEE NL 

36 uur per week (1 FTE) 

 
Hoofddoel van de functie 
In de functie van Assistent Directie/SEE NL ondersteun je de directie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- Verlenen van secretariële ondersteuning aan de directie zodat die zo efficiënt mogelijk 
kan werken; denk aan agendabeheer, meetings voorbereiden en bijeenkomsten 
organiseren, uitvoeren administratieve taken; 

- boeken en organiseren binnen- en buitenlandse reizen; 
- screenen, filteren en prioriteren inkomende mail en post;  
- zelfstandig voeren correspondentie, intern en extern, in het Nederlands en Engels;  
- voorbereiden en notuleren vergaderingen; 
- voor SEE NL: opstellen en afhandelen algemene correspondentie en telefoonverkeer; 
- up-to-date houden verschillende websites en databases, zoals SEE- NL.com, CRM en 

Collection Eye;  
- organisatorische ondersteuning bij voorbereidingen aanwezigheid/deelname SEE NL op 

(inter-)nationale filmfestivals; 
- bij afwezigheid vervangen van het hoofd Directiesecretariaat. 



 
 

 
Functie-eisen 

- Hart hebben voor film en beeldende kunst is een pré; 
- je bent integer, werkt zelfstandig en proactief om de directie ontheffen van praktische 

taken; 
- uitstekende kennis van Outlook, Word, PowerPoint, Excel en Teams; 
- affiniteit met nieuwe technieken ter ondersteuning van de werkzaamheden; 
- uitstekende beheersing Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift; 
- bij voorkeur ervaring met CRM Dynamics;  
- accuraat en flexibel; je neemt initiatief en kan goed plannen en organiseren. 
-   

Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving op een geweldige plek in 
Amsterdam, met leuke, enthousiaste collega’s. Het betreft een functie voor 36 uur per 
week voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging. Het salaris is conform het 
Arbeidsvoorwaardenreglement van Eye schaal 7: min. € 2460,- en max. € 3080,- bruto 
per maand op fulltime basis, excl. 8%  vakantiegeld en eindejaarsuitkering. 
 
Meer informatie of solliciteren? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sofie Simões, hoofd 
Directiesecretariaat: sofiesimoes@eyefilm.nl 
 
Je sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag vóór 10 november via 
vacatures@eyefilm.nl t.a.v. Monique Aartsen, hoofd P&O, onder vermelding van 
Assistent Directie/SEE NL.  
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