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Bij Rijksmuseum Boerhaave ontdek je de wereld van wetenschap. In het museum maakt de bezoeker kennis met de 
intrigerende wereld van wetenschap. We vertellen de persoonlijke verhalen van wetenschappers achter de belangrijkste 
ontdekkingen en uitvindingen met behulp van onze unieke collectie, een variatie aan audiovisuele projecties en uitnodigende 
spellen. Alles in een sfeervolle omgeving die de bezoeker uitnodigt te ontdekken wat de wetenschap heeft bereikt en hoe 
deze ontdekkingen van invloed zijn op onze wereld van nu.  
 
In december 2017 heropende het museum na een ingrijpende renovatie met een totaal vernieuwde presentatie. Het 
vernieuwde museum is in 2019 bekroond met de prestigieuze European Museum of the Year Award.  
 
Het museum is vernoemd naar Herman Boerhaave (1668-1738), in zijn tijd een van de belangrijkste wetenschappers van 
Europa. Het museum is gevestigd in een rijksmonument dat is gebouwd als een klooster in 1440. Later werd dit gebouw het 
eerste academisch ziekenhuis in Noord-Europa, waar Herman Boerhaave zijn studenten onderwees aan het ziekbed van 
patiënten. Er zijn twee depots op andere locaties in Leiden en in Alphen aan de Rijn. Daarnaast heeft het museum ambitieuze 
toekomstplannen waar een fysieke uitbreiding onderdeel vanuit maakt.  Voor het beheer en onderhoud van onze gebouwen 
en tentoonstellingen zijn wij op zoek naar een:  
 

Hoofd Gebouw- en Tentoonstellingsbeheer 
32-36 uur per week 
 
Het Hoofd Gebouw- en Tentoonstellingsbeheer is verantwoordelijk voor een optimale technische staat en optimaal 
functioneren van het gebouw en de depots, de tentoonstellingen en de faciliteiten, en draagt zorg voor een optimale 
kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening van de afdeling. Het Hoofd is verantwoordelijk voor het vormgeven en realiseren 
van het beleid van de eigen afdeling en heeft een signalerings- en adviesfunctie naar het managementteam. Het Hoofd 
rapporteert aan het Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Financiën. Hij / zij geeft leiding aan de Coördinator Gebouw- en 
Tentoonstellingsbeheer, die verantwoordelijk is voor de coördinatie en de uitvoering van de operationele werkzaamheden, 
en de medewerkers Technische Dienst. 

 
Resultaatgebieden: 
Aansturen van het team: 

● Is verantwoordelijk voor het maken van de planning voor de afdeling. Zet medewerkers in naar functie, taak en 
ervaring  

● Coacht, motiveert, informeert en begeleidt medewerkers. Houdt teamoverleg om informatie te delen en de 
teamvorming te bevorderen 

● Voert de leidinggevende HR taken uit, zoals Werving- en Selectiegesprekken, Beoordelings- en 
Functioneringsgesprekken en voert het Verzuimbeleid uit   

● Is (mede) verantwoordelijk voor het faciliteren, inzetten en geven van vakgerichte trainingen 
● Ziet toe op het naleven van huisregels, veiligheidsprotocollen en draagt zorg voor het creëren en onderhouden van 

een veilige en prettige werkomgeving 
● Informeert de afdeling over plannen en resultaten van de organisatie 

 
Aansturen operationele werkzaamheden: 

● Ziet toe op de voorbereiding en uitvoering van technisch onderhoud van het gebouw, regulier onderhoud, alsmede 
de op- en afbouw en installatie van (delen van)alle tentoonstellingen.  Stelt periodiek resultaatgebieden vast en 
delegeert de functionele aansturing  voor de uitvoering van werkzaamheden aan de CGT  

● Ziet toe op het nakomen van afspraken over schoonmaak en facilitaire diensten ten behoeve van het aanzien en 
onderhoud van het gebouw. Stelt periodiek resultaatgebieden vast en delegeert de functionele uitvoering van 
werkzaamheden aan de CGT.  

● Ziet toe op de adequate inzet van gebouwgerelateerde ICT-applicaties 
● Is verantwoordelijk voor uitvoering en naleving van kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen, (zoals RI&E, NEN3140 

en veiligheid elektriciteitssysteem). Zet advies van derden daar in waar nodig om deze normen te kunnen behalen 
● Draagt zorg voor beschikbaarheid van 24/7 ondersteuning in geval van storingen of calamiteiten  
● Verricht in voorkomende gevallen ook ondersteunende, uitvoerende werkzaamheden  

 
Aansturen van (deel)projecten Gebouwbeheer: 

● Het laten opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplan en het bewaken van de uitvoering daarvan 
● Het opstellen en bewaken van een budget voor het projectplan 
● Het tijdig en adequaat inzetten van extern advies.  
● Gedurende de uitvoeringsperiode het in stand houden van communicatielijnen met interne en externe partijen 
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Aansturen van (deel)projecten Tentoonstellingsbeheer: 
● Het opstellen en bewaken van een projectplan voor de opbouw van tentoonstellingen  
● Het opstellen en bewaken van een budget voor het projectplan 
● Het tijdig en adequaat inzetten van extern advies  
● Gedurende de opbouwperiode het in stand houden van communicatielijnen met interne en externe partijen 

 
Ontwikkeling van de afdeling: 

● Is verantwoordelijk voor het totale gebeuren in het museum 
● Stelt jaarlijks het onderhoudsplan Gebouwbeheer op 
● Ziet aan de hand van het meerjarenonderhouds- en investeringsplan en met input van de medewerkers toe op 

uitvoering  
● Bereidt contracten met derden voor, die nodig zijn voor het behalen van doelstellingen in het meerjarenonderhouds- 

en investeringsplan en legt deze ter goedkeuring voor aan het Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Financiën 
● Voert overleg met het Hoofd Bedrijfsvoering en Financiën en collega Hoofden om ontwikkelingen binnen en buiten 

de eigen afdeling tijdig te signaleren en waar nodig actie te ondernemen binnen de eigen afdeling 
● Is verantwoordelijk voor het ‘up to date’ houden van relevante kennis over de markt en het vakgebied en benut deze 

kennis voor de organisatie en draagt kennis over aan  de medewerkers 
● Legt en onderhoudt externe contacten die van belang zijn voor de kennisdeling en de organisatie 

 
Dutymanagement: 

● Is verantwoordelijk voor het opstellen van de planning 
● Verzamelt en analyseert dutyrapporten en rapporteert over tendensen en bijzonderheden tijdens het 

kwartaaloverleg met afdelingshoofden 
● Functioneert volgens planning als aanspreekpunt voor de organisatie 
● Loopt volgens afspraak dutyrondes voor het controleren van de algemene gang van zaken voor een optimale 

museum ervaring. Legt waarnemingen vast in de dagrapportage 
● Is aanspreekpunt voor externe partijen indien noodzakelijk 
● Kan in urgente situaties besluiten medewerkers, in afwijking van de gangbare verantwoordelijkheden, in te zetten 

voor specifieke taken  
● Fungeert als Collectie hulpverlener bij calamiteiten in een van de gebouwen 
● Rapporteert bijzondere omstandigheden via het juiste kanaal en onderneemt acties daar waar nodig volgens het 

vastgestelde protocol 
 
Opleiding en ervaring: 

● HBO werk- en denkniveau en een relevante technische opleiding 
● Minimaal 7 jaar werkervaring binnen het vakgebied 
● Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring 
● Projectmatig kunnen werken 
● Sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden 
● In bezit van BHV-certificaat of bereid dit te behalen 
● VCA is een pré 
● Affiniteit met wetenschap en technologie 

 
Arbeidsvoorwaarden: 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum CAO. 
De functie is ingedeeld in schaal 9/10 en het salaris bedraagt maximaal € 4.053,- bruto per maand afhankelijk van opleiding 
en ervaring bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 3.4%. De 
aanstelling is voor gemiddeld 32-36 uur per week en geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op 
een vaste aanstelling 
 
Informatie: 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Pieter-Jan Hamers, Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Financiën, via 071 
– 7519951 of per e-mail via pieterjanhamers@rijksmuseumboerhaave.nl. 
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Marion van Hamersveld, Hoofd Algemene Zaken, via 071-
7519952 of per e-mail via marionvanhamersveld@rijksmuseumboerhaave.nl.  
 
Solliciteren: 
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 28 februari 2020 per mail naar 
personeelszaken@rijksmuseumboerhaave.nl t.a.v. Marion van Hamersveld o.v.v. ‘Hoofd Gebouw- en 
Tentoonstellingsbeheer’.  
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