
 
 

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. 
 

Eye Filmmuseum is op zoek naar een 

Functioneel Beheerder Fiona (tijdelijk) 

24 uur per week (0,66 fte), 6 maanden  

 
Afdeling Functioneel Beheer 
De afdeling Functioneel Beheer valt onder de stafafdeling Informatiemanagement evenals de 
afdeling ICT. In de afdeling Functioneel Beheer zijn de systemen ondergebracht voor 
filmprogrammering, catalogusbeheer, digital-assetmanagement (DAM), relatiebeheer (CRM),  
kaartverkoop en de corporate website. 
 
Doel van de functie  
Het namens de gebruikersorganisatie beheren, inrichten en aanpassen van Fiona, en de 
gebruikers ondersteunen bij het gebruik daarvan. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Oplossen incidenten; voorstellen alternatieve werkwijzen; 
• voorbereiden en implementeren wijzigingen systemen; 
• implementeren en beheren workflows in systemen;  
• beheren werking koppelingen. 

 
Functie-eisen 

• ervaring beheren (of key user) Fiona of vergelijkbare informatiesystemen;   
• ervaring functioneel beheren informatiesystemen zoals Content Management Systemen 

(CMS); 
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
• goede communicatieve vaardigheden; 
• kennis van (digitale) filmlogistiek is een pré. 

 
 
 



 
 

 
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 24 uur per week 
voor de duur van 6 maanden. De startdatum is in overleg. Het salaris is conform het 
Arbeidsvoorwaardenreglement van Eye, schaal 9; min. € 2840,- en max. € 3718,- bruto per 
maand op fulltime basis, excl. 8 procent vakantiegeld en eindejaarsuitkering. 
 
Meer informatie of solliciteren? 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ernst van Velzen 
(informatiemanager): ernstvanvelzen@eyefilm.nl 
 
Je sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag vóór 9 november via vacatures@eyefilm.nl t.a.v. 
Monique Aartsen, hoofd P&O, onder vermelding van ‘’Medewerker Fiona beheer’’. De eerste 
gesprekken vinden plaats op vrijdag 12 november 2021. 
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