Geef jij het museum glans?
Stichting Texels Museum zoekt een:
►

Medewerker Huishoudelijke dienst
12 tot 20 uur per week

Samen met je collega’s zorg je ervoor dat Ecomare elke dag schoon en opgeruimd is voor de bezoekers en medewerkers. De entreehal,
museumzalen, restaurant en toiletten houd je netjes en fris. Je hebt een scherp oog voor rommel en vuil en levert geen half werk. Het werk
vindt zo veel mogelijk plaats buiten de bezoektijden van het museum, dus je bent ’s avonds of vroeg op de dag beschikbaar.

Taken en werkzaamheden
► Volgens vooraf opgesteld schoonmaakplan schoonhouden
van publieks- en medewerkersruimten.

Dit ben jij
► Zelfstandig en daadkrachtig.

► Voorraadbeheer: zorgen dat er voldoende materialen en
producten aanwezig zijn.

► Praktisch en positief ingesteld.

► Signaleren en rapporteren van onvolkomenheden (vuil,
slijtage) in publieks- en medewerkersruimten.

Je hebt

We bieden
► Een plezierige en bijzondere werkomgeving.
► Een enthousiast team van collega’s.
► Een salaris conform schaal 3 van de Museum cao.
► Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

► Kennis van/affiniteit met de Texelse natuur en cultuur en de
missie van de musea van STM.
► Voldoende kennis van Engels en Duits om bezoekers te woord
te staan, ook telefonisch.

Informatie en sollicitatie
Meer informatie kun je vinden op onze websites: ecomare.nl,
vuurtorentexel.nl, kaapskil.nl, oudheidkamertexel.nl en
texelsmuseum.nl
Voor mondelinge informatie kun je terecht bij Floortje Zijm,
adviseur P&O (0222-317741). Reageren kan ook via email: solliciteren@texelsmuseum.nl.

Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier musea jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers. Museum Kaap Skil verhaalt over zeegeschiedenis.
In het museum wordt de rol van Texel zichtbaar in de Nederlandse en internationale maritieme geschiedenis. De betekenisvolle, historische
ligging en topcollectie maken het museum het middelpunt van grote, belangrijke wereldverhalen. De Oudheidkamer is een klein museum in het
centrum van Den Burg. Het is één van de oudste huizen van Texel, authentiek ingericht met mooie objecten van Texelaars én met een bijzondere kruidentuin. Ecomare is een nationaal en internationaal erkend instituut op het gebied van zeehonden- en vogelopvang en het grootste
bezoekerscentrum van de wadden. Op Vuurtoren Texel in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de Noordzee en
Unesco Werelderfgoed Waddenzee.

