Het Drents Museum toont een blik op de
wereld en biedt de wereld een blik op
Drenthe. Met verhalen over archeologie,
kunst en geschiedenis inspireren we jong en
oud.

Binnen én buiten de muren van het museum is het dagelijks zeer dynamisch. Naast alle
schoolgroepen en individuele gasten die het museum bezoeken, wordt er ook onderhoud
gepleegd, zijn er bijeenkomsten, activiteiten en tentoonstellingen die worden gewisseld.
Onze professionele collega’s van de afdeling Beveiliging & Veiligheid zien dagelijks toe op
de veiligheid van iedereen die zich binnen en (net) buiten de muren van het museum
bevindt én waken over de eigendommen van het museum en die van bezoekers. De
dagelijkse operationele leiding ligt in handen van 2 personen. Voor de ontwikkeling van
het beleid, risicoanalyses en de algehele leiding van de afdeling zoeken wij een

Coördinator Beveiliging & Veiligheid (m/v)
gemiddeld minimaal 28 uur per week

Ben jij een inspirerend leidinggevende?
Werk je graag in en met een team?
Draag je graag zorg voor een veilige, klantgerichte sfeer, zowel intern als extern?
Heb je een heldere en actuele visie op beveiliging, veiligheid en service?
Schrijf je makkelijk een toegankelijke notitie?
Kun je je op alle niveaus staande houden?
Kun je respectvol overtuigen?
Heb je zowel ervaring als een relevante opleiding op HBO niveau?
Dan ben jij degene die we zoeken!

Wat ga je doen?
Je dag kan op verschillende manieren
starten: overleg met de collega’s, met je
leidinggevende of meteen aan de slag met
die notitie over beveiligingsinstructies. Je
agenda laat zien dat je om 11.00 uur
overleg hebt met de leverancier van de
beveiligingsinstallaties. In de middag staat
een bijeenkomst gepland met de brandweer
in verband met een evenement dat
georganiseerd wordt. Je wordt door een van
de assistent-coördinatoren gevraagd om
mee te kijken naar de planning en je
overlegt met P&O over de nieuwe BHVeisen. Samen met het hoofd Operationele
Zaken bekijk je het ontruimingsplan op
actualiteit. Je loopt nog even het museum in
om te kijken of er bij de verbouwing nog
bijzonderheden zijn. En dan … is de dag
alweer voorbij terwijl je dacht die notitie wel
af te kunnen krijgen. En je weet dat de
volgende dag er weer heel anders uit kan
zien.

Wat vragen we van je?
Je hebt een relevante opleiding op
HBO-niveau (bijv. Securitymanagement, Veiligheidskunde) en
minimaal 5 jaar ervaring in een
soortgelijke functie. Je hebt goede
mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in het Nederlands en
mondeling kun je in het Engels en
Duits goed uit de voeten. Je hebt een
toegankelijke persoonlijkheid met een
heldere en respectvolle manier van
leidinggeven. Je weet waar je het over
hebt als het om beveiliging en
veiligheid gaat en combineert deze
aspecten met een servicegerichte
instelling. Ook aarzel je niet om over
je vakgebied heen te kijken. Elke dag
probeer je weer optimaal te presteren
in het belang van de collega’s, onze
gasten en andere externe relaties.

Wat hebben we je te bieden?
Een inspirerende werkomgeving in
moderne én historische gebouwen met
enthousiaste collega’s. Het Drents
Museum heeft grote plannen in het
vooruitzicht, die veel gaan vragen van
de afzonderlijke afdelingen. Dit brengt
mooie uitdagingen met zich mee.
De positie van Coördinator Beveiliging
en Veiligheid is in eerste instantie voor
een jaar en als het van beide kanten
goed bevalt is het de bedoeling om
over te gaan tot een vast
dienstverband. Het salaris is
afhankelijk van leeftijd en ervaring. De
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
zonder meer goed te
noemen. Indicatie salaris: schaal 8
van de Museum cao.

Informatie & reageren

Informatie over deze functie kun je opvragen bij mevrouw Jeanette Roorda,
Hoofd Personeel & Organisatie via j.roorda@drentsmuseum.nl of telefonisch:
0592-377773.
Wil jij werken in een creatieve en inspirerende omgeving en ben je niet bang
om een uitdaging aan te gaan? Stuur dan een mail met CV en motivatie vóór
23 september a.s. naar pomuseum@drentsmuseum.nl onder vermelding van
‘Coördinator Beveiliging & Veiligheid’. De eerste ronde gesprekken vindt plaats
op vrijdag 4 oktober.

