
       
    Vacature 
 
 
 
De Stichting Texels Museum trekt met haar vier musea op het eiland ongeveer 445.000 bezoekers 
per jaar.  
Ecomare nabij De Koog bestaat uit een natuurmuseum, een zeehonden- en vogelopvang, 
bruinvissenbassin en een zeeaquarium. Ecomare is een vooraanstaande speler op het gebied van 
zeehonden- en vogelopvang en het grootste bezoekerscentrum van de wadden. 
Museum Kaap Skil, in Oudeschild toont het een grote maquette van de Rede van Texel, een 
openluchtmuseum, een molen en exposities over onderwaterarcheologie, VOC, strandvondsten en 
visserij. 
De Oudheidkamer is een klein museum in het centrum van Den Burg, met een bijzondere 
kruidentuin. 
Op de Vuurtoren in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht op Texel, De 
Noordzee en Unesco Werelderfgoed de Waddenzee 
 
De afdeling Educatie van STM verzorgt voor een groot aantal groepen diverse activiteiten op het 
eiland. Scholieren, studenten, toeristen en Texelaars worden meegenomen in de verschillende 
natuurgebieden en in het museum.  
 
Voor Ecomare zijn wij op zoek naar enkele 

 

Medewerkers Educatie (uitvoerend) 
(op oproepbasis, periode maart t/m oktober) 

   
Je bent onderdeel van de afdeling Expositie en Educatie, die bestaat uit expositiemedewerkers, 
educatief medewerkers, seizoenskrachten en vrijwilligers.  
Je gaat na een inwerkperiode uitvoerend aan het werk met educatieve (buiten)activiteiten voor 
diverse doelgroepen. Van basis t/m HBO-onderwijs in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal. Jouw 
doel is mensen enthousiast te maken voor de natuur van Texel en de zee rondom.  
 
Profiel 
• Belangstelling voor de natuur op Texel 
• Voldoende kennis van Duits en Engels om hierin excursies te leiden en vragen te 

beantwoorden 
• Kennis van de Franse taal is een pré 
• Ervaring in het aansturen van groepen kinderen en/of volwassenen 
• Een onderwijskundige achtergrond is een pré 
 
Geboden 
• Een dynamisch en enthousiast team en een professionele werkkring 
• Salaris in schaal 6 van de Museum-cao  
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
 
Het betreft seizoenswerk, de aanstelling is daarom jaarlijks een tijdelijk oproepcontract. Je zult zowel 
doordeweeks als in het weekend werken.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgebreidere informatie over de musea van STM vind je op onze websites www.ecomare.nl, 
www.kaapskil.nl, www.oudheidkamertexel.nl, www.vuurtorentexel.nl.  
Mondelinge informatie is te verkrijgen bij mw. Floortje Zijm, personeelszaken (0222-317741).  
 
Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan Stichting Texels Museum, t.a.v. Floortje Zijm, 
personeelszaken, Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog. Of via e-mail aan floortjezijm@texelsmuseum.nl.  
 
(acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld) 
 
 

 

http://www.ecomare.nl/
http://www.kaapskil.nl/
http://www.oudheidkamertexel.nl/
http://www.vuurtorentexel.nl/

