
Technisch talent en toe aan een uitdaging?  
Stichting Texels Museum zoekt een: 

Teamleider Techniek 
 32 uur per week  

 
 

 
Dit ga je doen 
Als teamleider rapporteer je aan de facilitair directeur. Je bent een spil op deze afdeling en bent aanspreekpunt en 
vraagbaak voor zeven technisch zeer bekwame collega’s. Elk teamlid heeft zijn eigen specialisatie in de uitvoering 
en dankzij jouw leiderschap komt iedereen goed tot zijn recht. Je hebt grip op de planning en uitvoering van alle 
voorkomende technische werkzaamheden op de vier locaties van de stichting. De werkzaamheden komen voort uit 
het meerjarenonderhoudsplan, de tentoonstellingsplanning en de actuele vragen vanuit de verschillende 
afdelingen, zoals dierverzorging, receptie en restaurant. Dat weet je steeds in goede banen te leiden, met oog voor 
ieders belangen.     
 
 

 
Taken en verantwoordelijkheden  
►  Adviseren van de directie over technische aspecten 

van exposities, installaties en gebouwen evenals 
(groot) onderhoud.   

►  Beheren van goedgekeurde budgetten voor bouw- en 
renovatieprojecten; tijdig signaleren van dreigende 
afwijkingen, bijsturen. 

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

►  Voorbereiden van jaarplannen en 
managementinformatie. 

►  Dagelijkse aansturing van het team Techniek, dit 
omvat ook P&O-taken. 

► In kaart brengen wat nodig is voor eventuele nieuwe 
gebouwen en systemen.  

►  Toezicht houden op de uitvoer van projecten 
(technisch, wet- en regelgeving) en de budgetten. 
Bouwtechnisch financieel begeleiden van projecten. 

►  Prioriteiten stellen, inplannen en (laten) uitvoeren van 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan 
gebouwen en installaties. 

► Opstellen van procedures voor periodieke controles 
en deze conform procedure (laten) uitvoeren. 

 
We bieden 
► Een dynamische en inspirerende werkomgeving. 

Met vier unieke musea met elk hun eigen 
uitdagingen en plannen.  

► Je kunt rekenen op ondersteuning van kundige 
collega’s. 

► Een salaris conform schaal 8 van de Museum cao. 
 
 
 
 

► Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder scholingsmogelijkheden. 

► Een contract voor de periode van 1 jaar waarna 
verlenging mogelijk is.  

 
 Dit ben jij 
► Sterk in plannen en organiseren. 
► Zeer zelfstandig. 
► Communicatief vaardig. 
► In staat het beste uit mensen te halen.  
► Bereid mee te draaien in storingsdiensten, ca. eens per 

6 weken. 

 
Je hebt 
► HBO-opleiding in een technische richting, of 

een aantoonbaar vergelijkbaar denk- en 
werkniveau.  

► Succesvolle leidinggevende ervaring. 
► Ervaring met projectmatig werken. 
► Ervaring met het werken met meerjaren-

onderhoudsplannen. 
  



 
 
 
 
 
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 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. Anneke Schrama, 
facilitair directeur,  Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, of per e-mail via solliciteren@texelsmuseum.nl o.v.v. Vacature 
Teamleider Techniek.  
 
 

 

 
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 bijzon- 
dere 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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