
 

 

Museum Boerhaave is het rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en 
de geneeskunde. Momenteel is Museum Boerhaave gesloten. Op 16 december 2017 gaat het 
museum open met een geheel nieuwe inrichting van de presentatie.  
 
Museum Boerhaave daagt iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en 
relevant wetenschap en technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of 
brengen abstracte wetenschap juist op een toegankelijke manier. Zo maken we kennis voor 
een breed publiek toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij. Dit doen we met een grote 
diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen binnen én buiten 
het museum. 
 
De nieuwe medewerkers Kassa en Entree maken deel uit van de afdeling Publiek en 
Presentatie. In de geheel vernieuwde entree ontvangen zij de bezoekers, verkopen de 
toegangsbewijzen en artikelen uit de museumwinkel. Ook geven ze informatie aan bezoekers 
over relevante museumactiviteiten en zorgen ze, samen met vrijwillige gastheren en 
gastvrouwen, voor een professionele ontvangst.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m zondag volgens roosterdiensten. Ook 
bij avondopenstelling is er een medewerker kassa en entree aanwezig. De medewerkers 
hebben ervaring met serviceverlening, informatie verstrekking en met verkoopwerkzaamheden. 
We zoeken collega’s die zich goed thuis voelen in een dynamische wereld. Gedreven, 
enthousiaste en flexibele collega’s.  
 
Wij zijn op zoek naar: medewerkers (3) Kassa en Entree voor 19 uur per week 
 
Werkzaamheden 

 Verkopen van toegangsbewijzen en/of artikelen uit de museumwinkel; 

 Beheren en opmaken van de kassa; 

 In samenspraak met collega’s van de afdeling P&P opstellen van de roosters van de 

vrijwillige gastheren/gastvrouwen en mede toezien op hun werkzaamheden; 

 Informeren van bezoekers over relevante museumactiviteiten; 

 Verzorgen van telefonische informatie; 

  
Profiel 

 Opleiding op minimaal MBO niveau; 

 Kennis van financiële administratie; 

 Ervaring met kassasystemen; 

 Een flexibele en professionele werkhouding en is stressbestendig. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum CAO. De functie is ingedeeld in schaal 3 en het 
salaris bedraagt maximaal € 2.263,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast 
bieden wij een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 3,15%. De aanstelling is 
voor 19 uur per week en geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar. 
 
Informatie 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annelore Scholten, Hoofd afdeling 
Publiek en Presentatie via annelorescholten@museumboerhaave.nl of tel. 071 -7519958. 
 
Solliciteren 
Herken jij je in het profiel? Stuur je motivatie en CV uiterlijk 8 oktober as. per mail naar: 
personeelszaken@museumboerhaave.nl t.a.v. Marion van Hamersveld o.v.v. Medewerker 
Kassa en Entree. 

mailto:annelorescholten@museumboerhaave.nl

