
 
 
 
 

   VACATURE 

 

 
Doodleuk museum zoekt duizendpoot 
 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een doodleuk museum voor alle 
leeftijden gericht op de (stads)natuur, natuurhistorie en het geologische verleden van de regio Rotterdam en 
daarbuiten. Met de collectie als basis biedt het museum middels kennis en educatie, publicaties, 
tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten een relativerende en opvallende kijk op de altijd 
verbazingwekkende natuur. Het museum zet daarbij een combinatie van ernst en humor in om uiteindelijk 
waardering voor de natuur te kweken en het belang van biodiversiteit te benadrukken. 
 
Behalve de traditionele museale kernactiviteiten (bijeenbrengen, bewaren, beheren, bestuderen en exposeren 
van collectie), is Het Natuurhistorisch met Bureau Stadsnatuur ook een natuurkenniscentrum voor 
stadsbewoners, beleidsmakers en bedrijven, vooral omdat de veranderende stad een steeds belangrijker 
leefgebied wordt voor mens, dier en plant.  
 
Gehuisvest in het Museumpark, in een gebouw dat klassieke en moderne architectuur naadloos met elkaar 
verbindt, combineren de sfeer en inrichting van Het Natuurhistorisch die van een klassiek natuurhistorisch 
museum en een eigentijds science center. Het museum trekt jaarlijks ongeveer 60.000 bezoekers. 
 
Bij de museumorganisatie werken 21 betaalde medewerkers en een grote schare vrijwilligers.  
 
Voor de Afdeling Interne Zaken die zorgt voor de bedrijfsvoering van het museum en ontvangst van 

bezoekers, zijn wij op zoek naar een  

 

Medewerker Onderhoud (16-24 uur per week) 
 

Het betreft een tijdelijke functie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Uitvoeren klein onderhoud aan het gebouw en assisteren/begeleiden van onderhoud door externe 

partijen 

 Meewerken aan de op- en afbouw van tentoonstellingen en het plegen van onderhoud daaraan 

 Assisteren bij de organisatie van de zaalverhuur (Hoboken Salon) 

 Assisteren bij de front office (pakketten aannemen, opslagruimte winkel opgeruimd houden) 

 Assisteren en uitvoeren van transporten 

 Legen afvalcontainers, inzamelen oud papier  

 Schoonhouden van goten en hemelwaterafvoeren 

 Onderhouden van meubilair, machines, gereedschap en andere inventaris 

 Opruimen en schoonhouden van de werkplaats en bijhouden van materiaalvoorraden 

 Assistentie verlenen bij andere voorkomende werkzaamheden in en rond het museum 

 

Functie-eisen 

Opleiding en ervaring  
 MBO-niveau, technische richting 



 Kennis van beveiliging (brandbestrijding en ontruiming) is een pre 

 Ervaring in een soortgelijke functie is een pre 

 

Vaardigheden 

 Goed om kunnen gaan met gereedschap 

 Technisch inzicht 

 Secuur kunnen werken, ook met kwetsbare materialen 

 Goede sociale omgangsvormen 

 Basis computerkennis 

 Rijbewijs BE 

 

Salariëring 

De functie is gewaardeerd in schaal 4 van de salaristabel gemeente Rotterdam (1762 - 2627 euro bruto per 

maand bij fulltime aanstelling) 

 

Meer informatie 

Jeanette Conrad (hoofd Interne Zaken): conrad@hetnatuurhistorisch.nl  |  010-4364222 

 

Sollicitaties 

Mail uiterlijk 15 december 2021 je motivatiebrief en CV (als PDF) naar conrad@hetnatuurhistorisch.nl  

 

Bij indiensttreding vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het Natuurhistorisch onderschrijft 
de Code Culturele Diversiteit. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de 
diversiteit binnen het team versterkt. 
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