
Vacature
Ter versterking van de afdeling Technische dienst 
Installaties en Gebouwen zoekt het museum een:

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST INSTALLATIES 
EN GEBOUWEN

Ben jij die ambitieuze elektromonteur en wil je werken 
in het mooiste museum van Nederland met zijn unieke 
museumgebouw? Hou je van afwisseling in je werk? Dan 
zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Je komt te werken in een enthousiast en informeel team 
dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het onderhoud 
van onder meer het museumgebouw en de kantoren.
De werkzaamheden bestaan uit het repareren, 
onderhouden en inspecteren van diverse installaties:
• Elektrotechnische installaties waaronder licht-, 

kracht-, noodverlichtings-, brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties. 

• Werktuigbouwkundige installaties zoals sanitaire 
voorzieningen, luchtbehandeling, CV- en gekoeld 
waterinstallaties.

• Bouwkundige voorzieningen zoals ramen, deuren, 
sloten, goten en afvoeren.

Je lost eerstelijns storingen op en maakt zelfstandig 
risico-inschattingen waarbij je voorstellen doet ter 
verbeteringen.
Ook onderhoud je contacten met onze leveranciers en 
begeleid je externe monteurs bij het uitvoeren van hun 
werkzaamheden. 

Wat verwachten we van je?
• Een afgeronde technische opleiding niveau 3/4,  

bij voorkeur met een specialisatie elektrotechniek.
• Ervaring in de elektrotechniek of je bent werkzaam 

geweest in een vergelijkbare functie.
• Kennis van de NEN voorschriften elektrotechniek.
• De bereidheid om cursussen en trainingen te volgen.
• Ervaring met Windows- en office-applicaties.
• De bereidheid om eens per drie maanden 

beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten  
te draaien.

• Bezit van een rijbewijs B(E).

Jouw competenties zijn
• Je bent gemotiveerd en betrokken.
• Je wilt graag nieuwe dingen leren.
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook  

een echte teamplayer.
• Je bent oplossingsgericht en stressbestendig.
• Je toont initiatief en je bent flexibel.

Wie zijn wij?
Het Kröller-Müller Museum is een wereldberoemd museum 
voor moderne en hedendaagse kunst. Jaarlijks genieten 
bijna 400.000 Nederlandse en buitenlandse bezoekers 
van de werken van Vincent van Gogh en van veel andere 
bekende kunstenaars uit de twintigste en eenentwintigste 
eeuw. De combinatie van de schitterende collectie, de 
bijzondere beeldentuin en de ligging in Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe maakt het Kröller-Müller Museum uniek. 
Het museum heeft ongeveer honderd zeer betrokken 
medewerkers en de werksfeer is plezierig en informeel.

Wat bieden wij jou?
• Een fulltime functie waarin je 36 uur werkt.
• De aanstelling is voor de duur van een jaar. Klikt het en 

zit je op je plek? Dan kun je een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd krijgen.

• De Museum CAO is van toepassing.
• Een salaris in schaal 7, wat neerkomt op bruto minimaal 

€ 2.460,- en maximaal € 3.080,-per maand.
• 8% vakantietoeslag plus een eindejaarsuitkering van 

3,4% en een reiskostenvergoeding.
• Het jaarlijks recht op 194,4 vakantie-uren.
• De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en 

trainingen.

Sollicitatie
Herken je jezelf in de vacature? Aarzel dan niet langer en 
solliciteer snel en wie weet kom je binnenkort ons team 
versterken.

Je sollicitatiebrief en CV kun je vóór 5 oktober 2021 mailen 
aan Arnold Beumer, P&O adviseur van het Kröller-Müller 
Museum (arnoldbeumer@krollermuller.nl). De gesprekken 
zullen plaatsvinden op 13 en 14 oktober 2021. 

Voor informatie over de functie kun je contact  
opnemen met Johan Stegeman, Hoofd Technische 
dienst Installaties en Gebouwen, 0318-59 61 75 of 
johanstegeman@krollermuller.nl.

Het Kröller-Müller Museum wil een inclusief museum zijn. 
We hechten aan gelijkheid en diversiteit en we streven 
naar een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. 
We nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om te 
reageren.

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM


