
 

Projectleider Bedrijfsvoering, per direct (minimaal 32 uur per week) 

Ben jij de doortastende professional die onze projecten op bouwkundig- en 

(installatie)technisch gebied weet te realiseren? Werk jij graag mee aan een 

toekomstbestendig Zaans Museum? Wij kijken alvast uit naar je komst! 

 
Wat ga je doen?  
Als projectleider ben je de aangewezen professional tussen de voorbereidings- en uitvoeringsfase 

van bouwkundige en (installatie)technische projecten.  

• Je geef t leiding aan projectteams en stuurt de (externe) teamleden aan; 

• Je begeleidt de voorbereiding richting uitvoering en zorgt daarmee voor de optimalisatie van 

processen; 

• Je stelt projectplannen op, draagt zorg voor de uitvoering, verslaglegging en evaluatie;  

• Je bent de spil tussen projectleden, opdrachtgever en externe partijen; 

• Je verzorgt en bewaakt zelfstandig de (inkoop)afspraken met externe partijen. 

 

Wie zoeken wij? 
• Je hebt een HBO- opleiding gevolgd, richting Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of  

Installatietechniek; 

• Je hebt minimaal 5 jaar vaktechnische werkervaring in meerdere disciplines (bouwkundig, 
technische installaties); 

• Je werkt nauwgezet, bent analytisch en prettig om mee samen te werken;  

• Je bent in staat om zelfstandig procesverbeteringen door te voeren; 

• Je houdt het overzicht in complexe situaties en weet mensen mee te krijgen;  

• Je communiceert ef fectief  en met impact. 
 

Wie ben jij? 
Als projectleider bedrijfsvoering in het Zaans Museum vervul jij een belangrijke taak om de 
verbouwings- en grootonderhoudsplannen voor een toekomstbestendig Zaans Museum te realiseren. 
Je werkt graag zelfstandig in een brede functie, staat stevig in je schoenen en weet van aanpakken. 
Je hebt plezier in het inkopen, aansturen en aanspreken van derde partijen en loopt niet weg voor 
verantwoordelijkheid. Je bent een prettige persoon om mee samen te werken en de rol van 
projectleider past je goed. Je stuurt mensen aan vanuit natuurlijk leiderschap en vaktechnische 
expertise. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering werk je samen met drie collega's en een f lexibele schil 
van externe partijen. 

 

Wat bieden wij?  
Wij bieden een zelfstandige functie op een culturele en toeristische A-locatie. De geboden 
arbeidsovereenkomst is, in eerste instantie, voor de duur van twaalf  maanden met de intentie voor 
een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt tussen de         
€ 3.500 en € 4.500 bruto per maand exclusief  8% vakantietoeslag , 25 vakantiedagen en 12 ADV 
dagen per jaar (bij fulltime dienstverband). 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. 
 

Over het Zaans Museum 
Het Zaans Museum wil vertellen en laten ervaren dat de Zaanstreek een bi jzondere plek is. Dat doen 
we in onze vijf  museumlocaties, in de streek en online. De hoofdlocatie is gelegen op de Zaanse 
Schans, waar ook het kantoor gevestigd is. Het Zaans Museum vaart een nieuwe koers door kunst, 
geschiedenis, f ilosof ie en wetenschap centraal te zetten. Het museum streef t ernaar een plek te zijn 
waarin een brede en diverse groep bezoekers zich welkom voelt en zichzelf  herkent. Dat geldt ook 
voor onze medewerkers. We hechten waarden aan een divers en inclusief  team. We nodigen daarom 
in het bijzonder kandidaten die hieraan willen bijdragen uit om te solliciteren.   



 

 
Geïnteresseerd?  
Stuur een korte motivatie met je cv zo snel mogelijk en uiterlijk voor 16 maart 2023 t.a.v. Elly Dikker 
HR-adviseur a.i., sollicitaties@zaansmuseum.nl. 


