
Vacature Medewerker Tuindienst
Wil jij werken in het groen, tussen wereldberoemde kunst-
werken en bijzondere architectuur? In het mooiste museum 
van Nederland met zijn unieke beeldentuin? Dan zoeken 
wij jou!

Vanwege het vertrek van een medewerker zoekt het 
Kröller-Müller Museum op korte termijn een 

MEDEWERKER TUINDIENST (36 UUR PER WEEK)

Wat ga je doen?
Je komt te werken in een enthousiast en informeel team 
dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het resultaat. 
Ieder seizoen is het werk anders en geen dag is hetzelfde! 
Samen met twee collega’s en je leidinggevende, maar ook 
zelfstandig zorg je voor het onderhoud van de beeldentuin 
en de museumterreinen. Je werkzaamheden bestaan uit het 
verzorgen van bomen en heesters en overige beplanting, 
maaien en snoeien, het onderhoud van de houtopstand, 
het machinaal verbeteren van de grond, het onderhoud van 
het padenstelsel en het schoonhouden van de beeldentuin 
en de museumterreinen. Bij alle werkzaamheden let je goed 
op de veiligheid van de kunstwerken in de tuin. Ook zorg 
je dat de apparatuur steeds in orde is. Eens per week stel je 
bloemstukken samen voor in het museum.

Wat verwachten we van je?
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding 

groenbeheer of je hebt affiniteit met werkzaamheden 
in de groenvoorziening.

• Je bent in het bezit van de certificaten Bosmaaier, 
Kettingzaag en Hoogwerker of je bent bereid deze 
binnen korte termijn te halen.

• Je hebt liefst werkervaring in het groenonderhoud. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B(E).

Jouw competenties zijn:
• Je bent gemotiveerd en betrokken.
• Je bent fysiek fit.
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent  

ook een echte team player.
• Je stelt orde, netheid en veiligheid voorop.
• 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?
• 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 ontvangt een salaris in schaal 4, wat neerkomt  
op bruto minimaal € 2.121 en maximaal € 2.542,- 
per maand.

• Je ontvangt 8% vakantietoeslag en een 
eindejaarsuitkering van 3,4%.

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

en trainingen.

Sollicitatie
Enthousiast geworden? Solliciteer snel en wie weet kom je 
binnenkort ons team versterken.

Je sollicitatiebrief en je cv kun je vóór 22 april 2021  
mailen aan Arnold Beumer, P&O adviseur van het Kröller-
Müller Museum (arnoldbeumer@krollermuller.nl).  

De gesprekken zullen plaatsvinden op 29 of 30 april 2021. 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen 
met Eddie Morren, Hoofd Tuindienst (06 12507269 of 
eddiemorren@krollermuller.nl).

Het Kröller-Müller Museum wil een inclusief museum zijn 
en zoekt nadrukkelijk naar kandidaten die de diversiteit 
binnen de organisatie versterken.

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM


