
Vacature Garderobemedewerker
Het Kröller-Müller Museum is een toonaangevend 
museum op het gebied van de moderne en hedendaagse 
kunst. Jaarlijks genieten bijna 400.000 Nederlandse en 
buitenlandse gasten van de wereldberoemde collectie 
van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten en van toon-
aangevende kunstenaars uit de twintigste en eenentwin-
tigste eeuw. De combinatie 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 het vertrek van onze huidige collega zoekt het 
Kröller-Müller Museum op korte termijn een

GARDEROBEMEDEWERKER
(13 UUR PER WEEK )

De medewerker maakt deel uit van de afdeling Bevei-
liging. Binnen deze afdeling werken ongeveer veertig 
medewerkers. De garderobe is het tweede aanspreek-
punt van de bezoekers. Klantgerichtheid staat hoog in 
het vaandel en is voor jou dan ook vanzelfsprekend.
Je bent gemiddeld twee dagen per week beschikbaar 
tijdens de openingsdagen van het museum;  werktijden 
vinden in wisselend rooster plaats van 10.00 tot 17.15 uur. 
Er is géén weekendtoeslag van toepassing.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met 
betrekking tot de garderobe zoals het opbergen van jas-
sen en paraplu’s en het toezicht hierop houden. Je houdt 
de garderobe schoon en netjes. Je staat de bezoekers 
vriendelijk te woord en helpt ze bij vragen. 

Functie-eisen
• middelbaar onderwijs;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal, extra andere taal is een pré;
• representatief;
• van nature ordelijk en in staat tot netjes werken;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• zelfstandig kunnen werken;
• gastvrije en zeer servicegerichte instelling;
• bij voorkeur woonachtig binnen een straal van twintig 

kilometer van het museum.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring
De Museum CAO is van toepassing. Salariëring in  
ORBA-schaal 2 (bruto minimaal € 701,- en maximaal  
€ 820,- per maand). Daarnaast een eindejaarsuitkering 
van 3,40%, vakantietoeslag 8%  en een reiskostenver- 
goeding. De aanstelling is in principe voor de duur van 
één jaar.

Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde collega 
met een flexibele instelling qua werkhouding en werk-
tijden. Wij bieden een leuke functie in een plezierige en 
bijzondere werkomgeving.

Sollicitatie
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum 
vitae vóór 6 maart 2019 per email richten aan  
arnoldbeumer@krollermuller.nl, medewerker personeel 
en organisatie.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woens-
dag 13 maart en donderdag 14 maart 2019.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact 
opnemen met Özgür Karagülle, teamleider beveiliging, 
0318 591241.

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM


