
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. 

 
 
 

Rijksmuseum Boerhaave zoekt 
 

Een veelzijdige, resultaat- en klantgerichte   

Medewerker Horeca en Catering 
voor 24 uur per week 

 

 

Wie zoeken wij:  
De Medewerker Horeca is verantwoordelijk voor de optimale service en kwalitatieve horecaervaring van 
museumbezoekers en tijdens evenementen. Met als doel de verwachting van de bezoeker/gast te overtreffen.  

 
Plaats in de organisatie: 
Rapporteert aan:  Hoofd Sales & Events  
 

Competenties:  
Samenwerken:  
Draagt bij aan het gemeenschappelijk doel van de eigen afdeling en de samenwerking met andere afdelingen. 
Toont belangstell ing voor collega’s en helpt hen op verzoek.  

 
Klantgericht:  
Heeft een proactieve houding en signaleert ti jdig de behoefte van de bezoeker/klant. Weet deze klantbehoefte 

zelfstandig en flexibel op correcte wijze in te vullen binnen de gestelde werkkaders. Is communicatief vaardig 
en is in staat om het de bezoeker/klant naar de zin te maken. Houdt overzicht en rust in alle omstandigheden .  
 
Communicatief:  

Weet op professionele, vriendelijke en heldere wijze te communiceren met interne en externe 
contactpersonen en/of bezoekers.  
 

Flexibel:  
Staat open voor suggesties van anderen en aanpassing in gedrag, met als doel het gestelde of aangepaste doel 
te kunnen behalen. Accepteert dat anderen invloed hebben op het eigen werk en past het eigen gedrag aan 
veranderende omstandigheden of eisen aan.  

 
Resultaatgebieden:  
Verkoop & catering:  

● Neemt tijdig en correct bestell ingen op en beantwoordt vragen van bezoekers.  

● Levert optimale kwaliteit van het product en service naar bezoekers in de   
    horecagelegenheid en tijdens evenementen.  
● Adviseert en informeert de bezoeker over producten en alternatieven.  

● Voert kassawerkzaamheden uit volgens de geldende procedures. 
● Handelt klachten correct en zelfstandig af. Schakelt ti jdig de leidinggevende in, indien  
    noodzakelijk.  

 

 
 



Veilige en nette werkomgeving:  
● Zorgt voor het tijdig en correct voorbereiden en afsluiten van de horecagelegenheid;  
● Borgt de kwaliteit van de producten en leeft hygiëne voorschriften na. Werkt volgens de  
    Haccp richtli jnen, waaronder het bijhouden van registratieli jsten  

● Draagt zorg voor de netheid en uiterli jke staat van de machines, het meubilair van horeca  
    en congresruimtes te borgen.  
● Houdt zich aan de geldende procedures om mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomen.  
● Draagt zorg voor de beschikbaarheid van producten en serviezen.  

 
Ondersteunende werkzaamheden: 

● Voert werkzaamheden uit voor bijeenkomsten, zaalhuur en evenementen.  

● Voert ondersteunende werkzaamheden uit voor Kassa & Entree indien noodzakelijk  
● onderhouden van representatieve horeca en congresruimtes  

 
Achtergrond:  

● MBO werk- en denkniveau  
● Relevante werkervaring binnen het vakgebied  
● SVH HACCP- certificaat is een pre 

 
 
Wij bieden: 

Een betekenisvolle baan in een ondernemende omgeving die volop in ontwikkeling is, waar je in een inf ormele 

sfeer met veel verschillende collega’s samenwerkt. In eerste instantie wordt je een arbeidsovereenkomst voor 

een jaar geboden, met uitzicht op een vaste aanstell ing. Salariëring conform de Museum cao, schaal 3 (op basis 

van 24 uur). 

 

Bij Rijksmuseum Boerhaave willen wij een museum zijn waar iedereen zich gerepresenteerd en welkom voelt. 

Door onze passie voor de wetenschap laten wij verschillende mensen ontdekken dat de wetenschap van grote 

waarde is voor het dagelijks leven. Naast onze verschillende bezoekers zien wij als museum ook de 

meerwaarde van een diverse en inclusieve organisatie. Herken ji j jezelf in het functieprofiel? Ongeacht je 

gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te 

reageren! 

 

Meer weten en/of solliciteren 

Spreekt bovenstaande taakomschrijving je aan en denk je aan het profiel te voldoen? Stuur dan een 
motivatiebrief in het Nederlands en een cv per e-mail uiterli jk 20 september 2021 naar 
personeelszaken@rijksmuseumboerhaave.nl  
Contactpersoon voor deze vacature: Linda van Klaveren (Hoofd Sales & Events) 
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