
Vacature Facilitair medewerker
Wil jij werken in het mooiste museum van Nederland? 
Kun je goed zelfstandig werken en hou je van afwisseling 
in je werk? Ben je handig aangelegd, vind jij het geen 
probleem om eenvoudige technische klussen op te 
pakken? Steek jij graag je handen uit de mouwen? Lees dan 
snel verder en reageer.

Het Kröller-Müller Museum zoekt op korte termijn een

FACILITAIR MEDEWERKER (36 UUR PER WEEK)

Wat ga je doen?
• Je voert coördinerende, logistiek ondersteunende en 

administratieve werkzaamheden uit.
• Je zorgt voor tijdig onderhoud van de twee 

transportbussen van het museum.
• Je zorgt voor een juiste afvalverwerking en onderhoudt 

contact met relevante leveranciers.
• Je houdt toezicht op de parkeerplaatsen van de 

medewerkers en op in- en uitgaande goederen.
• Je zorgt voor de inkoop van kantoorartikelen en let 

erop dat er voldoende voorraad aanwezig is.
• Je zorgt dat er voldoende kopieerpapier bij de 

kopieerapparaten is en onderhoudt contact met de 
leverancier.

• Je verzorgt de interne post en het verpakken en 
verzenden van postartikelen.

• Je zorgt voor een goed georganiseerde en opgeruimde 
expeditieruimte en ziet toe op een juist gebruik ervan. 

• Je zorgt voor het bevoorraden van de winkel vanuit het 
magazijn. 

• Je verzorgt de logistiek tussen de verschillende 
opslaglocaties, je hebt een signalerende functie in 
het voorraadbeheer en je ondersteunt hierin de 
verschillende gebruikers van de opslaglocaties.

• Je inspecteert, onderhoudt en repareert bouwkundige 
voorzieningen zoals ramen, deuren, sloten, goten en 
afvoeren. 

• Je verricht zo nodig algemene ondersteunende 
werkzaamheden.

Wat verwachten we van je?
• Je hebt een afgeronde mbo-opleiding of je hebt 

aantoonbaar de gevraagde competenties en 
vaardigheden.

• Je bent technisch onderlegd.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.
• Je hebt een heftruckcertificaat (of je bent bereid om dit 

te halen).
• Je kunt goed zelfstandig werken.
• Je woont bij voorkeur binnen een straal van 20 

kilometer van het museum.

Jouw competenties zijn:
• Je bent gemotiveerd en betrokken.
• Je beschikt over goede sociale vaardigheden en over 

een dienstverlenende instelling.
• Je stelt orde, netheid en veiligheid voorop.
• Je toont initiatief en je bent flexibel.
• Je bent bereid om cursussen of trainingen te volgen.
• Je bent opmerkzaam en alert.

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?
• Je krijgt een fulltime functie: je werkt 36 uur.
• Je 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.

• Je valt onder de Museum CAO.
• Je ontvangt een salaris in schaal 4, wat neerkomt 

op bruto minimaal € 2.121,- en maximaal € 2.542,-  per 
maand.

• Je ontvangt een reiskostenvergoeding, 8% vakantie-
toeslag en een eindejaarsuitkering van 3,4%.

• Je hebt jaarlijks recht op 194,4 vakantie-uren.
• Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van cursussen 

en trainingen.

Sollicitatie
Enthousiast geworden en herken je jezelf in deze functie? 
Aarzel dan niet en solliciteer snel en wie weet kom je 
binnenkort ons team versterken.

Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en een 
curriculum vitae, kunnen vóór 21 september 2021 worden 
gericht aan arnoldbeumer@krollermuller.nl, P&O adviseur 
van het Kröller-Müller Museum. De sollicitatiegesprekken 
zullen plaatsvinden op 5 en 6 oktober.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen 
met Michiel van Wijk, Hoofd Bedrijfsvoering, (031 859 12 41 
of michielvanwijk@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


