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VACATURE MEDEWERKER INTERNE DIENST (M/V) ong. 21 uur p/w
!
!
Ben jij de verborgen schat die wij zoeken?
!

Wegens het vertrek van onze collega zoeken wij een nieuwe enthousiaste collega die samen met
ons dagelijks alle bezoekers welkom heten in het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, een
zeldzaam goed bewaard grachtenhuis uit de Gouden Eeuw. Jaarlijks bezoeken 120.000 mensen uit
binnen –en buitenland het museum gelegen in een stukje bijzonder Amsterdam. Het kernteam
Interne Dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van operationele en facilitaire taken. Het
team bestaat uit 6 medewerkers Interne Dienst en 3 Coördinatoren (meewerkend) Interne Dienst
en betrokken vrijwilligers.
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Taakomschrijving
!

De medewerker Interne Dienst is belast met werkzaamheden aan de kassa van het museum,
toezichthoudende- en gastvrijheidstaken en beheerstaken in de zin van klein technisch
onderhoud. Hij/zij is het ‘gezicht’ en het aanspreekpunt voor bezoekers.

!

• Verkoop toegangsbewijzen, kaartcontrole;
• Ontvangst van en informatieverstrekking aan bezoekers;
• Aanname van alarmmeldingen, handelen in geval van alarm of onraad conform de
geldende procedures;
• Toezicht in museale ruimten;
• Bewaken van het museum, de objecten en de installaties;
• Openen en sluiten van het museum;
• Gereed maken van ruimten bij evenementen van het museum en toezien op naleving van
afspraken in geval van verhuur aan derden;
• Verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden;
• Beheer receptie / beantwoorden van telefoon;
• Assisteren bij op- en afbouw van tentoonstellingen en bij transport van museale objecten
van en naar het depot;
• Verkoop winkelartikelen.
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Functie eisen
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MBO werk –en denkniveau;
Bezit van diploma beveiligingsmedewerker is een prè;
In bezit van een diploma BHV of de bereidheid deze te behalen;
Visitekaartje voor onze organisatie (representatief);
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Goede beheersing van Nederlands en Engels;
Bij voorkeur basisspreekvaardigheid in de Duitse, Franse en/of Spaanse taal;
Klantgericht, sociaal en dienstverlenend;
Omgaan met verschillende culturen en goed kunnen samenwerken;
Affiniteit met het museum;
Woonachtig in Amsterdam;
Flexibel en bereid om in wisselende roosters te werken;
Weekenddiensten verplicht.
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Wij streven naar een teamsamenstelling die een afspiegeling is van de samenleving.
!

Wij bieden
Een tijdelijk arbeidscontract van een jaar met uitzicht bij goed functioneren op een verlenging
van een jaar.
Salaris inschaling schaal 4 conform Cao Museum.
Leuk en collegiaal team in een authentieke en bijzondere omgeving.
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Ingangsdatum
1 september 2016

!

Procedure
Gesprekken worden gevoerd in week 33 en 34.
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Interesse?
Stuur een korte motivatie en je cv voor 15 augustus as naar Jenny Ho (HR Coördinator),
email: j.ho@opsolder.nl

!
www.opsolder.nl
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