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Rijksmuseum Boerhaave zoekt een veelzijdige en resultaatgerichte Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën. In 
deze rol zal je een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen voor de komende 
jaren. Rijksmuseum Boerhaave biedt bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in de Nederlandse 
wetenschapsgeschiedenis. Dit doen we door onze wereldberoemde collectie op een verrassende manier 
te tonen en bezoekers de wereld van wetenschap te laten ontdekken. Het is dan ook de kroon op ons werk 
dat het onlangs vernieuwde museum de European Museum of the Year Award 2019 gewonnen heeft. 

 
Om dit succes te bestendigen, gaan we de roemruchte collectie en geschiedenis van het museum nog meer 
verbinden met de actualiteit en de prangende vragen van nu, onder het motto 'podium voor de toekomst'. 
Dit houdt in dat we het museum fysiek en inhoudelijk gaan vernieuwen. 

Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën 
  voor 32-36 uur per week, fulltime 

 
Wat ga je doen? 
In de rol van Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën krijg je te maken met een aantal mooie uitdagingen. Je gaat 
je richten op de toekomst van het museum, belangrijk is dus dat je ondernemend bent en met vernieuwingen 
komt. Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid en je levert op 
basis van analyse vanuit het verleden en visie op de toekomst input aan de directeur betreft de 
organisatiestrategie. Ook lever je een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en opzetten van strategische 
partnerships met bedrijven en stakeholders. Om deze functie goed te kunnen uitoefenen is het van belang 
dat je ervaring hebt met het aanvragen en verantwoorden van subsidies.  
 
Als Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën maak je deel uit van het managementteam en is de directeur-
bestuurder je hiërarchisch leidinggevende. 
 
Jouw verantwoordelijkheden: 

 Leidinggevende voor de disciplines Financiën & HR; Beveiliging; Gebouw- en 
tentoonstellingsbeheer en sales & Events; 

 Je zorgt voor een gezonde museumexploitatie; 

 Je zorgt voor een correcte uitvoering en toetsing van subsidiemogelijkheden;  

 Je bent sparringpartner voor de directeur-bestuurder op het gebied van 
bedrijfsvoering; 

 Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van een strategisch meerjarenbeleid voor de 
betreffende disciplines; 

 Je bent verantwoordelijk voor de aanlevering van correcte en relevante tussentijdse 
projectrapportages, de meerjarenbegroting en de jaarrekening;  

 Je bewaakt de administratieve en financiële processen en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de 
fiscale en wettelijke verplichtingen. Het maken en opleveren van managementrapportages behoort 
hier ook bij. 

 

Wat bieden we jou? 

 Een verantwoordelijke functie bij een prachtige organisatie, Europees museum van het jaar 2019, 
waar je kunt zorgen voor impact; 

 Een geweldige werkomgeving, een rijksmuseum in een monumentaal pand in museumstad Leiden; 

 De functie wordt gewaardeerd volgens functiegroep 14 van de Museum cao, minimaal €4.4 56,- en 
maximaal € 6.622,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek;   

 Overige arbeidsvoorwaarden, waaronder 3% eindejaarsuitkering, ontvang je volgens de Museum 
cao; 

 De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één ja ar, met de 
intentie tot omzetting in een vast dienstverband; 

 Keuze om de functie voor 32 uur of voor 36 uur te vervullen.  

 

  



Vacature Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën bij Rijksmuseum Boerhaave 

   
Vacature Hoofd Bedrijfsvoering & Financiën 

 

Wat vragen we van jou? 

 Wo werk- en denk niveau, met een bedrijfskundige- of financiële achtergrond; 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige leidinggevende functie in een bij voorkeur 
culturele/museale omgeving; 

 Ervaring met het aanvragen en verantwoorden van subsidies;  

 Je bent analytisch en cijfermatig sterk en je weet dat te vertalen voor het Rijksmuseum Boerhaave;  

 Aantoonbare relevante ervaring, bij voorkeur binnen de culturele sector, met complexe 
vraagstukken op het gebied van financiën, organisatie en overheidsrelaties;  

 Als MT-lid ben je betrokken geweest bij veranderprocessen, strategische verantwoordelijkheid en 
deelname aan besluitvormingsprocessen. 

 

Je competenties en talenten 

 Je bent innovatief in het ontplooien van activiteiten en hebt een gezonde commerciële instelling; 

 Vanzelfsprekend heb je een ondernemersgeest; 

 Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust en communicatief sterk; 

 Je bent ambitieus en levert graag actief een bijdrage op strategisch niveau. 

 

Is je interesse gewekt? 
Reageer op deze vacature via de sollicitatieknop. Heb je een vraag over deze vacature, neem dan contact 
op met Marit Willers of Saskia Brand, bereikbaar op 06-46763034 of per mail via marit.willers@driessen.nl. 
 

mailto:marit.willers@driessen.nl

