Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de Marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden,
aanschouw wapens en uniformen, leer over de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de geschiedenis
van de Rijkswerf. Uniek zijn de drie museumschepen, waarvan onderzeeboot Tonijn het meest in het oog springt.
De 150 vrijwilligers en 18 medewerkers verwelkomen jaarlijks ruim 90.000 bezoekers en delen met passie hun
verhalen over de Marine, de Oude Rijkswerf en de marinestad Den Helder.
Het Marinemuseum maakt deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD).
Het Marinemuseum zoekt een:

Facilitair Medewerker
16 uur per week
De Facilitair Medewerker heeft als hoofdtaak het realiseren van onderhoudsplannen op het gebied van
orde, netheid en veiligheid voor het museum. Daarbij heeft de Facilitair Medewerker een sterke focus om
bezoekers samen met het team een optimale gastbeleving te geven
Werkzaamheden
Zorg dragen voor orde, netheid en veiligheid in museumruimten
Zelfstandig verrichten van kleine reparaties aan gebouwen en installaties
Uitvoeren van noodzakelijk onderhoud
Up-to-date houden van een storingenregister
Opheffen van storingen
Inspecteren van de bedrijfsveiligheid van het museum (brandblusmiddelen, vluchtroute aanduiding,
tijdelijke gevaarlijke situaties) en de opslag van chemische stoffen
Functioneren als beheerder BMI
Profiel
VMBO+/MBO werk- en denkniveau
In het bezit van Rijbewijs B
Afgeronde opleiding gebouwenbeheer, BBMI
Meerdere jaren relevante werkervaring
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Oog voor details en een flexibele instelling
Werkdagen in overleg, bereid weekenddiensten te verrichten
Affiniteit met de thematiek van het museum is een pré
Bereid om aanvullende cursussen/opleidingen te volgen

De SKD
De SKD omvat vier musea: Het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest, het Marinemuseum te Den Helder, het
Mariniersmuseum te Rotterdam en het Marechausseemuseum te Buren, die alle vier door een vestigingsdirecteur
worden aangestuurd. De vier musea concentreren zich optimaal op de museale processen en zij worden voor wat
betreft bedrijfsvoering (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Marketing, Aanschaf en Huisvesting)
aangestuurd door een bedrijfsbureau. De gehele organisatie heeft een formatie van ca. 70 fte met daarnaast ca.
350 vrijwilligers.
Ons aanbod
De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het contract opnieuw
verlengd worden voor een jaar. De honorering is marktconform, dat wil zeggen schaal 6 van de Museum CAO.
Geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk vóór maandag 14 oktober a.s. een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar de afdeling
Personeelszaken op P&O@defensiemusea.nl ter attentie van Saskia Post.
Voor vragen over de functie graag contact opnemen met Kees Boelema Robertus, Vestigingsdirecteur, via
k.boelemarobertus@marinemuseum.nl / 0223-657264.

