Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier unieke musea op het eiland ongeveer 450.000
bezoekers per jaar.
Ecomare nabij De Koog bestaat uit een natuurmuseum, een zeehonden- en vogelopvang, een
permanente groep zeehonden, bruinvissen, zeevogels 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 is gevestigd vlakbij de haven van Oudeschild en heeft mondiaal interessante
vondsten uit wrakken van onder meer schepen uit de Gouden Eeuw, die rondom Texel op de
zeebodem liggen. Daarnaast is er een grote maquette van de Reede van Texel ten tijde van de VOC,
een openluchtmuseum, een molen en exposities over onderwaterarcheologie, strandvondsten en
visserij.
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 en met een bijzondere
kruidentuin.
Op de Vuurtoren in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de
Noordzee en Unesco Werelderfgoed Waddenzee.

Stichting Texels Museum heeft een tijdelijke vacature voor een

Coördinator educatieve programmering en activiteiten
(24 uur per week voor een periode van 6 maanden)

Deze coördinator ontvangt leiding van het Hoofd Tentoonstellingen en Educatie en geeft zelf
functioneel leiding aan alle educatieve partijen, intern en extern.
Het team Tentoonstellingen en Educatie bestaat uit een divers palet aan deskundige en creatieve
medewerkers, waaronder conservatoren, vormgevers, tentoonstellingsmedewerkers,
museumeducatoren en uitvoerend educatief medewerkers. Dit team wordt aangevuld met een
aantal vrijwillig suppoosten.
Tot je taken behoren:
• Coördineren, begeleiden en plannen van de uitvoering van educatieve werkzaamheden,
programmering en activiteiten binnen STM en de deellocaties, verdelen van de taken en
werkzaamheden en zorgen voor voldoende bezetting en bijgehouden project- en
urenregistratie;
• Signaleren van knelpunten in de planning en uitvoering, deze oplossen en doen van
voorstellen ter verbetering;
• Adviseren van de leidinggevende over de aanschaf van materiaal en middelen en het
aannemen van personeel op de korte en middellange termijn;
• Bewaken van de deelbegroting Educatieve programmering & activiteiten;

•
•
•
•
•

Indien nodig meewerken in de uitvoering van educatieve programmering en activiteiten.
Opstellen van periodieke rapportages en managementinformatie;
Vertegenwoordigen van STM bij netwerk- en andere bijeenkomsten;
Actief benutten van contacten om relevante toevoegingen aan de educatieve
programmering & activiteiten te genereren;
Up to date houden van routines, procedures en werk-beschrijvingen.

Profiel:
• HBO denk- en werkniveau
• Gestructureerd en besluitvaardig
• Kennis van de natuur van de Wadden- en Noordzee en de Texelse cultuurhistorie
• Ervaring met natuur- en/of cultuureducatie
• Ervaring met het aansturen van mensen
• Woonachtig op of nabij Texel

Belangrijke competenties:
Plannen en organiseren
Omgevingsbewustzijn
Delegeren
Presentatie

Geboden
•
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 8 van de cao Museumvereniging
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•
Afwisselend werk op unieke werkplekken, met een seizoensdynamiek waardoor geen dag in het
jaar hetzelfde is.
Het betreft een tijdelijke aanstelling, in eerste instantie voor een periode van een half jaar.
Uitgebreidere informatie is te vinden op onze websites www.ecomare.nl, www.kaapskil.nl,
www.vuurtorentexel.nl, www.oudheidkamertexel.nl en www.texelsmuseum.nl
Mondelinge informatie is te verkrijgen bij mw. Floortje Zijm, personeelszaken (0222-317741).
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je tot 12 juli 2019 richten aan Stichting Texels
Museum, t.a.v. Pascal Arts, Hoofd Tentoonstellingen en Educatie, Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, of
per e-mail via directiesecretariaat@texelsmuseum.nl o.v.v. Vacature Coördinator Educatieve
programmering en activiteiten.

(acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld)

