
Vacature Teamleider Beveiliging

Het Kröller-Müller Museum is een toonaangevend 
museum op het gebied van de moderne en heden- 
daagse kunst. Jaarlijks genieten bijna 400.000  
Nederlandse en buitenlandse gasten van de wereld-
beroemde collectie van Vincent van Gogh en zijn 
tijdgenoten en van vooraanstaande kunstenaars uit 
de twintigste en eenentwintigste eeuw. De com-
binatie van de schitterende collectie en de ligging 
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt het 
Kröller-Müller Museum uniek. Het museum telt 
ongeveer honderd zeer betrokken medewerkers en 
heeft een plezierige, informele werksfeer. 

Vanwege de pensionering van de huidige mede-
werker zoekt het Kröller-Müller Museum een 

TEAMLEIDER BEVEILIGING VOOR  
36 UUR PER WEEK 

De twee teamleiders Beveiliging leveren een bij- 
drage aan het ontwikkelen van beveiligingsbeleid  
en dragen zorg voor een kwalitatieve, efficiënte  
en doelmatige uitvoering van de veiligheidszorg van 
de afdeling Beveiliging. De teamleiders Beveiliging 
geven hiërarchische leiding aan de medewerkers 
van de afdeling Beveiliging en ontvangen hiërarchische  
leiding van het hoofd Beveiliging. 

Werkzaamheden 

• Coördineren van de operationele werkzaam- 
heden op de afdeling en zorgen voor voldoende 
bezetting.

• Aansturen en evalueren van de prestaties en 
daartoe begeleiden, stimuleren, motiveren  
en coachen van medewerkers.

• Verstrekken van informatie aan medewerkers 
over de werkzaamheden en beantwoorden  
van vragen.

• Signaleren van knelpunten in de operationele 
bedrijfsvoering en doen van voorstellen ter 
verbetering.

• Verzamelen, vastleggen en beheren van  
gegevens in een (incident-)administratie;

• Actueel houden van procedures en werk- 
beschrijvingen.

Functie-eisen

• HBO werk- en denkniveau.
• Vakdiploma’s Beveiliging, EHBO / BHV  

en Securitymanagement (DHM).
• Bereidheid om aanvullende vakgerichte  

cursussen/opleidingen te volgen.
• Certificaat beheerder brandmeldinstallaties.
• Kennis van en ervaring met specifieke software-

pakketten.
• Verrichten van weekend- en bereikbaarheids-

diensten.
• Beheersing van de Engelse taal, eventuele  

extra andere taal is een pré.

Competenties 

• Leiderschap.
• Coaching.
• Organiseren en prioriteiten stellen.
• Effectieve communicatie en impact. 
• Inlevend.
• Proactief.
• Stressbestendig. 
• Integer.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring 

De Museum CAO is van toepassing. Salariëring in 
ORBA-schaal 8 (bruto minimaal € 2513,- en maximaal 
€ 3216,- per maand). Daarnaast een eindejaars- 
uitkering van 3,15%, 8% vakantietoeslag en een  
reiskostenvergoeding.
De aanstelling is voor de duur van één jaar. Bij gebleken  
geschiktheid zal een arbeidscontract voor onbe-
paalde tijd worden gesloten. 

Sollicitatie 

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een curriculum  
vitae, vóór 28 september 2018 richten aan de  
medewerker Personeel en organisatie van het  
Kröller-Müller Museum, Arnold Beumer, arnoldbeumer 
@krollermuller.nl. De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op donderdag 11 oktober en vrijdag  
12 oktober. Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure.

Voor nadere informatie over de functie kunt  
u contact opnemen met het hoofd Beveiliging,  
Kees den Haan, 0318-591241.

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM


