Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in de twee mooiste middeleeuwse gebouwen in
hartje stad. Met zo’n 65 collega’s, van jong tot oud, zorgen we ervoor dat Stadjers, (buitenlandse)
toeristen, gezinnen met kinderen en leerlingen de geschiedenis van de Noord-Nederlandse
scheepvaart en de algemene geschiedenis van Groningen binnen en buiten onze panden kunnen
beleven. Naast wisseltentoonstellingen organiseren we veel activiteiten en evenementen zoals
optredens, boottochten, rondleidingen, lezingen, theatervoorstellingen en natuurlijk
WinterWelVaart.
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum zoekt per 1 januari 2019 een
zelfstandig werkende huismeester/conciërge voor 28 uur per week
Taken en verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor continuïteit openstelling museum d.w.z.
 Openen en sluiten museum op de daarvoor gestelde tijden
 Openstelling buiten bezoekuren
 Kennis van en toezicht op installaties als inbraakalarm, brandalarm, verwarming, nooden brandblusinstallaties etc. Ook contact met brandweer, toezichthouders, politie,
installateurs valt hieronder.
 Bijhouden BHV-opleidingen medewerkers en organiseren brandontruimings-oefeningen.
 Leiding geven aan vrijwilligers die zich met onderhoud bezig houden
 Verantwoordelijk voor onderhoud en schoonmaak van de algemene ruimten,
opslagruimten, toiletten en andere publieksruimten.
 Toezicht houden op binnenplaats en buitenzijde museum
- Beheren en uitvoeren van kleine reparaties
- Uitvoeren van schilderwerkzaamheden
- Bij transport en opbouw van tentoonstellingen assistentie verlenen
- Overig transport- en sjouwwerk
- Bezoekers assisteren en voorlichten als daar vraag naar is (invalwerk balie)
Competenties:
- Optimistisch
- Gedreven
- Klantvriendelijk
- Sociaal en technisch onderlegd
- Goed kunnen samenwerken
- Leidinggevende capaciteiten
- Ziet het werk en acteert er op
- Flexibel
- Bereid om in weekenden en avonduren te werken
(weekenden eens in de 5 weken, avonduren incidenteel)
Functie eisen:
- In bezit van rijbewijs BE
- Bereid tot het volgen van cursussen BHV en sociale hygiëne en andere vakcursussen
- Aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie
Salaris:
Salarisindicatie voor 28 uur is € 1.640 bruto.
Reactie:

Reageren kan t/m 2 december. Mail je motivatie en C.V. naar Jan Wiebe van Veen (directeur)
jw.vanveen@noordelijkscheepvaartmuseum.nl

