
 

 

In het Zaans Museum op de Zaanse Schans maak je kennis met een wereldberoemd stukje Holland. 

Het Holland van de molens, industrieën, groene houten huizen, maar ook van de koopmansgeest, het 

harde werken en kenmerkende no-nonsens mentaliteit. Het verhaal, de cultuur en geschiedenis van 

de Zaanstreek staan centraal in het Zaans Museum. Het museum toont hoe de karakteristieke 

Hollandse identiteit verweven is met de geschiedenis en het karakter van de Zaanse regio en diens 

bewoners. Het biedt bezoekers aan de Zaanse Schans verdieping bij hun bezoek. Daartoe ontwikkelt 

het museum tentoonstellingen, educatieve programma’s en activiteiten, zowel in het museum als in  

drie museumlocaties op de Zaanse Schans: het Wevershuis, Kuiperij Tiemstra en het Jisperhuisje. In 

het hart van het museum bevindt zich de Verkade Experience; een fabriek uit de vroege 20e eeuw 

waar de authentieke machines van Verkade nog volop draaien. Het Czaar Peterhuisje in het centrum 

van Zaandam is tevens onderdeel van het museum. In het voorjaar van 2018 is een 

museumdependance op het Hembrugterrein – het Hembrug Museum – geopend (over de wapen- en 

munitiefabriek die tot 2003 op het terrein gevestigd was).  

Achter dit alles steekt een dynamische organisatie waar ruim 45 medewerkers, vele rondleiders en 

ruim 100 vrijwilligers hun bijdrage leveren. Het museum is volop in beweging. De komende jaren staat 

de verdere ontwikkeling van de vaste museumopstelling op het programma alsmede het ontwikkelen 

van een divers tentoonstellings- en activiteitenaanbod. Tevens is een structureel 

burgerparticipatieproject van start gegaan voor het verzamelen van verhalen uit de samenleving.  

 

Het Zaans Museum is per direct op zoek naar een 

 

Medewerker Technische Dienst 
 

Als medewerker Technische Dienst lever je een bijdrage aan de directe dagelijkse integrale 

bedrijfsvoering van het Zaans Museum. 

 

Taakomschrijving: 

- Zorgdragen voor eerstelijns storingsoplossing van en onderhoud aan: 

 elektrische installaties; 

 klimaat installaties; 

 AV en ICT installaties; 

- Dagelijkse controleronde van de opgestelde apparatuur en het signaleren van storingen; 

- Periodieke controles van installaties van de gebouwen, incl. de buitenlocaties; 

- Kleine bouwkundige werkzaamheden; 

- Voorkomende werkzaamheden i.v.m. de verhuur en inrichting van zalen; 

- Begeleiding van externe bedrijven. 

 

Functie eisen: 

- MBO elektrotechniek; 

- kennis van AV en ICT techniek; 

- kennis van WTB en klimaatinstallaties; 

- kennis van CCTV installaties; 

- VCA certificaat; 

- BHV opleiding; 

- In bezit van rijbewijs BE; 

- Bouwkundige vaardigheden is een pré; 



- Beheersing van de Engelse taal; 

- In voorkomende gevallen bereidheid tot werken buiten normale openingstijden. 

 

Wat bieden wij?  

Het Zaans Museum biedt een uitdagende baan voor 40 uur per week in een dynamische 

werkomgeving. In eerste instantie voor de duur van een jaar. Aanvang in overleg, liefst op korte 

termijn. De functie is ingeschaald in schaal 5 van de gemeente cao. Afhankelijk van leeftijd en 

ervaring minimaal € 1.705,- en maximaal € 2.599,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband, exclusief 8% vakantie toeslag. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in 

dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum draagt de kosten die verbonden zijn aan de 

aanvraag VOG. 

 

Geïnteresseerd?  

Stuur een e-mail met motivatie en cv naar Inge Stegeman, HR-functionaris. Voor inhoudelijke vragen 

bel  075-6810000. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 


