
Vacature Medewerker Technische dienst  
Installaties en Gebouwen
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 vooraanstaande 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 telt ongeveer 
honderd zeer betrokken medewerkers en heeft een plezierige, 
 informele werksfeer. 

Ter versterking van de afdeling Technische dienst  
Installaties en Gebouwen zoekt het museum een:

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST  
INSTALLATIES EN GEBOUWEN (36 UUR PER WEEK)

Wij zoeken een medewerker die zeer zelfstandig de dagelijkse  
werkzaamheden van de Technische dienst Installaties en 
Gebouwen kan uitvoeren, zodat de technische installaties en 
de bouwkundige voorzieningen optimaal functioneren en 
de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt gewaarborgd.
De afdeling Technische dienst Installaties en Gebouwen 
maakt deel uit van de afdeling Bedrijfsvoering. De direct 
leidinggevende is het Hoofd Technische dienst Installaties en 
Gebouwen. Binnen de afdeling werken nu drie medewerkers.

Kerntaken
• Reparatie, onderhoud en inspecties ter voorkoming 

van storingen aan:
• bouwkundige voorzieningen: ramen, deuren, 

sloten, goten en afvoeren;
• elektrotechnische installaties: (nood)licht- en 

kracht-, brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
• data- en telecom, beveiliging, gebouwbeheer- 

systeem en gereedschappen;
• werktuigbouwkundige installaties: sanitair, lucht-

behandeling, CV- en gekoeld water, sprinkler.
• Begeleiden en aansturen van derden.
• Oplossen van eerste lijn-storingen.
• Zelfstandig risico-inschattingen maken.
• Voorstellen doen voor verbetering. 

Functie-eisen
• Voltooide vakgerichte technische MBO-opleiding 

niveau 4 (MTS), bij voorkeur met een specialisatie 
Klimaattechniek of Electrotechniek.

• Kennis van wettelijke- en bedrijfsspecifieke voorschriften.
• Ervaring met het technische beheer van de bij de  

kerntaken benoemde installaties en het (laten) verhelpen  
van storingen.

• Draaien van beschikbaarheids- en bereikbaarheids-
diensten samen met collega’s van de afdeling.

• Oplossingsgericht en stressbestendig.
• In bezit van rijbewijs.
• Affiniteit met klimaatbeheersing door middel van een 

computergestuurd gebouwenbeheersysteem.
• Affiniteit met het aandachtsgebied van het museum.

• Ervaring met windows- en office-applicaties. 

Arbeidsvoorwaarden en salariëring  
De Museum CAO is van toepassing. Salariëring in ORBA- 
schaal 7 (bruto minimaal € 2.460,- en maximaal € 3.080,-
per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per  
week), plus een eindejaarsuitkering van 3,4%, een vakantie- 
toeslag van 8% en een reiskostenvergoeding.
De aanstelling is voor de duur van een jaar. Bij gebleken  
geschiktheid kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde  
tijd worden gesloten. 

Sollicitatie 
Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en een 
curriculum vitae, kunnen vóór 14 september 2020 worden 
gericht aan arnoldbeumer@krollermuller.nl, P&O adviseur 
van het Kröller-Müller Museum. De eerste gesprekken 
zullen plaatsvinden in week 39, mogelijk gevolgd door een 
tweede ronde op een nader te bepalen tijdstip. 

Nadere informatie over de functie kan worden gegeven 
door Johan Stegeman, Hoofd Technische dienst Instal-
laties en Gebouwen, 0318-596175 of johanstegeman@
krollermuller.nl.
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