
 

 

 
Beveiliging m/v 24 uur per week bij Museum Boerhaave 
 
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 heringericht museum.  
 
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 medewerker Beveiliging maakt deel uit van de afdeling Beveiliging. In het geheel 
vernieuwde museum borgt de beveiliging de veiligheid van medewerkers en bezoekers en 
het beveiligen van de museum- en depotgebouwen en zijn collecties door het uitvoeren 
van organisatorische en elektronische beveiligingsmaatregelen, zodanig dat 
onregelmatigheden tijdig worden gesignaleerd en schade en letsel voorkomen. Ook 
beantwoordt de beveiliger vragen van bezoekers.  
 
De nieuwe collega werkt afwisselend in het weekend en op doordeweekse dagen. Ook bij 
avondopenstelling zijn er beveiligingsmedewerkers aanwezig. De nieuwe medewerker 
heeft ervaring met beveiligingsinstallaties en kennis van beveiligingsvoorschriften en 
procedures. Hij/zij is in staat om met diverse collega’s samen te werken. We zoeken een 
collega die zich goed thuis voelt in een dynamische wereld. Gedreven, enthousiast en een 
flexibele collega.  
 
Werkzaamheden 

 Het bewaken en toezien op de algemene beveiliging en (brand)veiligheid in het 

museum 

 Werken volgens, en toezien op naleving van instructies en procedures 

 Lopen van open-, brand- en sluitronde 

 Het vervullen van meldkamerdiensten 

 Geeft bij toerbeurt uitvoering aan bereikbaarheidsdiensten 

 Verrichten van kleine technische handelingen 

 
Profiel 

 Onbesproken gedrag 

 In bezit van diploma beveiliger 2 en geldig BHV diploma. Minimaal 2 jaar ervaring 

is een pré 

 Proactieve houding 

 Affiniteit met de culturele sector 

 Woonachtig in Leiden en omgeving 

 Bereid om op onregelmatige tijden en op weekend- en feestdagen te werken 

 Representatief en flexibel 

 Dienstverlenende en servicegerichte instelling 

 
Arbeidsvoorwaarden 



 

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum CAO. 
De functie is ingedeeld in schaal 4 en het salaris bedraagt maximaal € 2.425,- bruto per 
maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij een vakantietoeslag van 8% en 
eindejaarsuitkering van 3.15%. De aanstelling is voor gemiddeld 24 uur per week en 
geschiedt in eerste instantie van de duur van een jaar. 
 
Informatie 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marcel Koopmans, Hoofd 
Beveiliging MarcelKoopmans@museumboerhaave.nl of tel. 071 -7519980. 

 
Solliciteren 
Herken jij je volledig in het profiel? Stuur je motivatie en CV uiterlijk 30 september per mail 

naar: personeelszaken@museumboerhaave.nl T.a.v. Afdeling Personeelszaken, Marion 

van Hamersveld o.v.v. Medewerker Beveiliging. 
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