
Techniek in een mooi kader 
Stichting Texels Museum zoekt een allround: 

Medewerker techniek / 
werkvoorbereider 

32 uur per week – Museum Kaap Skil  

 
 

Dit zijn wij 
Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer vormen samen Stichting Texels Museum. Vier 
musea, elk met een eigen thema en identiteit, maar met een gezamenlijke missie: ‘Wij verbinden mensen met natuur 
en cultuur om samen een mooiere wereld te maken’. De kernwaarden van de stichting zijn: verbindend, deskundig, 
betrouwbaar en inspirerend. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema, in bedrijfsvoering en bewustwording 
bij het publiek. Bij STM werken 80 vaste medewerkers, ruim 120 vrijwilligers en jaarlijks tot 25 seizoenskrachten. 
 
Dit ga je doen 
Je werkt in deze veelzijdige functie samen met zeven zeer bekwame technische collega’s. Als team dragen jullie zorg 
voor alle techniek in de vier musea van de Stichting Texels Museum, waaronder het onderhoud van de verschillende 
gebouwen en de technische onderdelen van de museale tentoonstellingen. Je verdeelt je tijd 50/50 over 
werkvoorbereiding en uitvoerend werk, met name bij Museum Kaap Skil. Er wordt gewerkt op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan en een tentoonstellingsplanning die door de werkvoorbereiders worden bewaakt.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

► Adviseren van de teamleider Techniek over technische 
aspecten van (groot) onderhoud, expositie, installaties en 
gebouwen.  

► Selecteren van en onderhandelen met leveranciers van 
materialen, evenals aannemers en andere externe 
partijen.  

► In kaart brengen wat nodig is voor eventuele nieuwe 
gebouwen en systemen; bouwtechnisch begeleiden van 
het project.  

► Namens de afdeling Techniek deelnemen aan 
projectteams.  

► Zelfstandig of in projectteams uitvoeren van onderhouds- 
en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, 
tentoonstellingen en installaties op de vier locaties van de 
stichting.  

► Lokaliseren en analyseren van storingen. 
► Uitvoeren van periodieke controles conform procedure; 

rapporteren en/of herstellen van (dreigende) 
mankementen.  

► Verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor 
diverse afdelingen, o.a. op/afbouw van tentoonstellingen.  
 
We bieden 

► Een dynamische en zeer inspirerende werkomgeving waar 
elke dag iets bijzonders gebeurt.  

► Je kunt rekenen op ondersteuning van kundige collega’s. 
► Een salaris conform schaal 7 van de Museum cao. 
► Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 

scholingsmogelijkheden. 
► Een jaarcontract dat bij goed functioneren kan uitmonden 

in een contract voor onbepaalde tijd. 

Dit ben jij 
► Zelfstandig en zelfredzaam, maar soepel in de 

samenwerking met collega’s. 
► Sterk in plannen en organiseren.  
► Servicegericht. 
► Pro-actief en allround inzetbaar. 
► Bereid mee te draaien in storingsdiensten, ca eens per 6 

weken. 
 
 
Je hebt 
► Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Texels 

Museum.  
► Oog voor duurzame oplossingen.  
► Minimaal een MBO-opleiding in een technische richting. 
► Twee rechterhanden en een ‘alles-kan’-mentaliteit. 
► Ervaring met projectmatig werken.  
► Rijbewijs B. 
► Zin in een uitdagende, gevarieerde baan op de mooiste 

locaties van Texel.   
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie en sollicitatie 
Meer informatie kun je vinden op onze websites:, kaapskil.nl, oudheidkamertexel.nl, ecomare.nl, vuurtorentexel.nl, 
en texelsmuseum.nl 
Voor mondelinge informatie kun je terecht bij Floortje Zijm, adviseur P&O (0222-317741). 
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je richten aan: Stichting Texels Museum, t.a.v. Liesbeth Bremer, 
Teamleider Techniek, Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, of per e-mail via solliciteren@texelsmuseum.nl o.v.v. Vacature 
Medewerker techniek. Je kunt solliciteren t/m 16 april 2023 . Gesprekken vinden plaats op 24 en 25 april 2023.  

Stichting Texels Museum onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Wij streven naar een divers medewerkersbestand 
en een inclusieve werkomgeving waar ruimte is voor verschillen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar 
iemand die de diversiteit binnen het team versterkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
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