Het Museon zoekt een hoofdcontroleur - 36 uur
Het Museon in Den Haag is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een
educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren
om de wereld te ontdekken en onze planeet met respect te behandelen.
Het Museon laat in de centrale expositie One Planet zien dat er wel degelijk antwoorden
zijn op grote, mondiale vragen. De expositie over de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de Verenigde Naties geeft inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van
voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen.
Onze nieuwe medewerker:
Coördineert en plant de werkzaamheden voor de zaalwacht, de kassa- en
baliemedewerkers en instrueert de (tijdelijke) medewerkers . Maakt het mogelijk dat zij hun
functie naar behoren uit kunnen oefenen, zorgt voor voldoende personele bezetting en is
verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw. Maakt werk- en dagroosters
voor controleurs en zaalwachters en stelt dagrapportages samen. Houdt overwerk en
verlof van de medewerkers bij en fiatteert deze. Voert functioneringsgesprekken met
zaalwachters.
Controleert de werkzaamheden op het gebied van bewaking, schoonmaak en
publieksopvang zowel door eigen personeel als door derden. Spreekt deze medewerkers
aan op hun functioneren. Is sleutelbeheerder en verantwoordelijk voor de uitgifte van de
personeelspassen.
Is verantwoordelijk voor de veiligheid in het publieksgedeelte van het gebouw. Voorkomt
onveilige situaties en treedt op als deze ontstaan. Verleent eerste hulp aan
museumbezoekers en zorgt voor alarmering.
Treedt samen met de controleurs en zaalwachters op als gastheer/gastvrouw voor de
bezoeker van het Museon. Verwijst en begeleidt individuele bezoekers en verschillende
(school)groepen naar de thema’s van het museum en geeft algemene informatie. Verricht
baliediensten. Is zichtbaar aanwezig als aanspreekpunt voor vragen van het publiek en
bemiddelt in geval van problemen.
Houdt zich op de hoogte van de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld op technisch gebied en informeert controleurs en zaalwachters.
Is hoofd van de Bedrijfshulpverlening en is verantwoordelijk voor het gecoördineerd
optreden tijdens calamiteiten en voor (bij)scholing van het BHV team.
Adviseert en rapporteert het afdelingshoofd tijdig en adequaat.

Functie-eisen
Diploma MBO 3 coördinator beveiliging
Leidinggevende ervaring, duidelijk uitgedragen consequent beleid en besluitvaardig
Diploma hoofd BHV
Hoge mate van flexibiliteit
Goede contactuele eigenschappen
Diplomatiek
Stressbestendig
Klant- en servicegericht
Deze functie wordt uitgevoerd in roosterdienst en ook in de weekeinden en avonden,
afhankelijk van het rooster opent of sluit deze medewerker.
Wij bieden:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris tussen de € 1.818, = (schaal 6) en
€ 2.986,= (schaal 7). Op deze functie is een toelage onregelmatige dienst van toepassing.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Köksal Akyol,
hoofdcontroleur Tel: 070-3381330. Je sollicitatie kun je tot 12 februari sturen naar
tdvries@museon.nl.
De gesprekken voor deze functie zullen plaatsvinden in de week van 18-22 februari 2019
Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld

