
Vacature Medewerker Beveiliging C
Het Kröller-Müller Museum is een toonaangevend museum  
op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst. Jaar-
lijks genieten bijna 400.000 Nederlandse en buitenlandse  
gasten van de wereldberoemde collectie van Vincent van 
Gogh en zijn tijdgenoten en van vooraanstaande kunstenaars 
uit de twintigste en eenentwintigste 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 0ngeveer honderd zeer betrokken 
medewerkers en heeft een plezierige, informele werksfeer. 

Ter versterking van de Afdeling Beveiliging zoekt het  
Kröller-Müller Museum op korte termijn een 

MEDEWERKER BEVEILIGING C  
(36 UUR PER WEEK)

We zijn op zoek naar een flexibele, integere, door- 
tastende en representatieve collega, die klantgericht  
en stressbestendig is. 

Werkzaamheden
• Het verrichten van beveiligingswerkzaamheden zoals 

alarmopvolging, toezicht houden op naleving van 
de huisregels in de museumruimtes en -terreinen, 
kaartcontrole.

• Het toezien op de veiligheid van de bezoekers in het 
museum.

• Het coördineren van de bewakings- en beveiligings- 
activiteiten vanuit de centrale meldkamer.

• Bedienen van de telefooncentrale buiten openings-
tijden van het museum en bij afwezigheid van de 
telefoniste.

• Kaartcontrole bij de bezoekers.
• Het zo nodig verrichten van algemene onder- 

steunende werkzaamheden.
• 

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau.
• Afgeronde MBO-2 Beveiliger, of gelijkwaardige opleiding.
• Certificaat beveiliger C, dan wel de verplichting deze 

binnen de gestelde periode te halen.
• In bezit van geldig EHBO-diploma / Reanimatie en 

BHV of bereid zijn deze binnen 1 jaar te halen.
• Gedegen kennis van beveiligings- en bewakings- 

procedures en bewakingsvoorschriften.

• Beheersing Engels en Duits is een pre.
• Draaien van onregelmatige diensten.
• Goede sociale vaardigheden en dienstverlenende 

instelling.
• Opmerkzaam en alert (proactieve houding).
• Het up-to-date houden van beveiligingskennis door 

middel van trainingen en cursussen. 

Arbeidsvoorwaarden en salariëring  
De Museum CAO is van toepassing. Salariëring in ORBA- 
schaal 5 (bruto minimaal € 2.199,- en maximaal € 2.682,-  
per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per 
week) exclusief vergoeding voor onregelmatige diensten.  
Daarnaast een eindejaarsuitkering van 3,40%, een vakantie- 
toeslag van 8% en een reiskostenvergoeding. Er is géén 
weekendtoeslag van toepassing. De aanstelling is in principe  
voor de duur van één jaar met uitzicht op een arbeids- 
overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie 
Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en een 
curriculum vitae, kunnen vóór 11 juli 2020 worden gericht 
aan arnoldbeumer@krollermuller.nl, P&O adviseur van het 
Kröller-Müller Museum. De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op dinsdag 21 juli en vrijdag 24 juli.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met de teamleider Beveiliging, Özgür Karagülle 
of Paul Jansen, 0318591241.

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM


