
 
Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf. Het is de enige plek ter wereld waar design, 
kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende 
tentoonstellingen, educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor onderzoek en productie maakt 
het museum uniek in zijn soort. In het TextielLab werken (inter)nationale ontwerpers, architecten, kunstenaars en 
veelbelovende studenten samen met onze textielexperts om de eindeloze mogelijkheden van materialen en technieken 
te ontdekken.  
 
Het museum staat aan de vooravond van een ambitieuze vernieuwing om de koppositie die het nu inneemt te blijven 
behouden en verder uit te bouwen. Educatie, cultureel ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
staan hierbij hoog in het vaandel. Wij zien het als onze missie om het museum in de komende jaren inclusiever te 
maken door niet alleen professionals maar ook bezoekers met de nieuwste technologieën textiel te laten ontwerpen 
en maken.  
 
Binnen het team MuseumZaken zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 
 

Toezichthouder / Beveiliger 
20 uur per week 

 
Hier kom je te werken 
Binnen het TextielMuseum zijn 7 gastheren / gastvrouwen en 2 toezichthouders / beveiligers werkzaam. Samen ben 
je verantwoordelijk voor het toezicht op de orde en veiligheid en het begeleiden van de bezoekers in het museum.  
 
Jouw functie 
Als toezichthouder / beveiliger open en sluit je het pand, inspecteer je de ruimtes voor en na openingstijden en 
signaleer en/of acteer je waar nodig op onregelmatigheden. Je voert controles op de beveiligingssystemen, nood- 
en vluchtroutes en de inname en uitgave van sleutels. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor bezoekers en 
gebruikers. Je verstrekt hen informatie over onder meer de actuele tentoonstellingen, activiteiten en algemene 
faciliteiten.  
Uiteraard houd je doorlopend toezicht op de orde en veiligheid in het museum, zowel in de publieksruimten als in 
de overige ruimten. Je ziet toe op het gedrag van bezoekers en indien nodig treedt je op een klantvriendelijke wijze 
op bij overtreding van de huisregels. Ondersteunende werkzaamheden in de publieksruimten behoren ook tot je 
takenpakket. Hierbij kun je denken aan het klaarzetten van tafels en stoelen, het bedienen van apparatuur en het 
waarnemen van de baliewerkzaamheden (bij drukte of ziekte) waaronder het ontvangen van bezoekers en het 
verrichten van kassawerkzaamheden.  
Als toezichthouder / beveiliger fungeer je daarnaast als ploegleider binnen de bedrijfshulpverleningsorganisatie, je 
coördineert en geeft uitvoering aan voorgeschreven maatregelen bij calamiteiten. De toezichthouder is naast 
beveiliger ook gastheer/vrouw, een veelzijdige functie dus!  
 
Jouw specificaties 
Jij bent klantgericht, representatief, betrokken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarbij werk je graag 
in teamverband, ben je stressbestendig en ben je in staat je kennis over te dragen aan collega’s. Je beheerst de 
Nederlandse taal goed en kunt je ook goed verstaanbaar maken in het Engels.  
 
En verder: 

- Heb je een MBO werk- en denkniveau en ben je in het bezit van een beveiligingsdiploma. 
- Beschik je over minimaal 3 jaar relevante werkervaring en heb je affiniteit met musea en/of publieksgerichte 

instellingen. 
- Ben je in het bezit van een BHV (ploegleider) certificaat of je bent bereid dit te halen. 
- Als toezichthouder / beveiliger kom je te werken in een poule en werk je wisselende diensten (n.a.v. een 

planning) zowel door de weeks als in het weekend en op feestdagen. Flexibiliteit is daarom ook van groot 
belang.  

 
Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, (cultureel) ondernemerschap en samenwerken. Dat zijn competenties die wij 
bij al onze medewerkers zoeken, spreekt dit je aan? 
 
Wat kun je van ons verwachten 
Wij bieden onze nieuwe toezichthouder / beveiliger een interessante functie met veel verantwoordelijkheid in een 
creatieve werkomgeving. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 20 uur voor de duur van één jaar (met uitzicht op 
verlenging). Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum cao. De functie is gewaardeerd op schaal 4, waardoor 
je afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen de € 2.121,- en € 2.542,- bruto per maand op basis van een 36-urige 
werkweek zal gaan verdienen. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld, 3,4% eindejaarsuitkering en 194,4 vakantie 
uren (op basis van 36 uur). Wanneer je meer dan 12 kilometer enkele reis moet reizen naar je werklocatie kom je 
in aanmerking voor een tegemoetkoming in je reiskosten. Je pensioen wordt ondergebracht bij het ABP.  



 
Het TextielMuseum wil een inclusief museum zijn voor iedereen. Daarom stellen wij ons tot doel gelijkheid en 
diversiteit binnen onze organisatie te bevorderen. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren. 
 

Interesse?  

Heb je interesse? Leuk! Wil je je toekomstige leidinggevende voor het solliciteren eerst even persoonlijk spreken? 
Dat kan door contact op te nemen met Elles van Vegchel, Hoofd MuseumZaken via 013-5494520 of 
elles.van.vegchel@textielmuseum.nl. Wil je weten hoe de verdere procedure verloopt dan kun je contact opnemen 
met de HRM afdeling via 013-5494515 of HRM@mommerskwartier.nl. 
 
Geen vragen meer en nog steeds enthousiast? Dan ontvangen we graag je sollicitatie op het emailadres: 
vacatures@mommerskwartier.nl! 
 


