Een zonnige zomerbaan?
Stichting Texels Museum zoekt collega’s voor:
►
►
►

Receptie Ecomare
Restaurant Ecomare
Kassa en museumcafé Museum Kaap Skil
Leeftijd minimaal 15 jaar – start per direct

Wat krijg je bij ons?
► Lekker werken op een unieke plek.

Wat ga je doen?

► Een leuk team van alle leeftijden.

Receptie Ecomare

► Overdag werken, ’s avonds vrij.
► Goede verdiensten / betaald verlof / vakantiegeld,
eindejaarsuitkering / pensioenopbouw.
► Vanaf 21 jaar: schaal 4 Museum CAO.

Dit ben jij
► Gastvrij en communicatief sterk.
► Zelfstandig en daadkrachtig.
► Praktisch en positief ingesteld.
► Flexibel om volgens rooster te werken, ook in het weekend.

Reageren?
► Bel naar 0222-317741, vraag naar Floortje Zijm of
mail aan solliciteren@texelsmuseum.nl

► Ontvangen, informeren en verwijzen van bezoekers.
► Verkopen van toegangsbewijzen, beheren van de kassa.
► Beheren en verkopen van museumartikelen.
► Zorgen voor een publieksvriendelijke, schone verkoopruimte.
Restaurant Ecomare
► Verkopen van consumptieartikelen en geven van adviezen.
► Beheren van de kassa.
► Afruimen van tafels in het restaurant en op het terras,
verrichten van afwaswerk.
► Verrichten van schoonmaakwerk in het restaurant, op het terras
en (incidenteel) elders in het gebouw.

Kassa en museumcafé Museum Kaap Skil
► Ontvangen, informeren en verwijzen van bezoekers.
► Verkopen van toegangsbewijzen, beheren van de kassa.
► Verkopen van museumartikelen en geven van verkoopadviezen.
► Verkopen van consumptieartikelen en geven van adviezen.
► Afruimen van tafels in het restaurant en op het terras,
verrichten van afwaswerk.
► Verrichten van schoonmaakwerk in het restaurant, op het terras
en (incidenteel) elders in het gebouw.
► Zorgen voor een publieksvriendelijke, schone verkoopruimte.

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.

