
 

 

 

 

 

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. 
 

 

Het Drents Museum in Assen is een toonaangevend museum in Nederland waarbij de 

nadruk ligt op archeologie, Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid  1885 – 1935, 

hedendaagse figuratieve kunst en Drentse cultuurgeschiedenis. Het museum is beroemd om 

zijn nieuwe tentoonstellingsvleugel, de veenlijken, de oudste boot ter wereld en 

internationale tentoonstellingen, zoals Het Terracotta Leger van Xi'an (2008) De Dode 

Zeerollen (2013),  Mummies (2014), The Glasgow Boys – Schots impressionisme (2015) en 

Peredvizhniki – Russisch realisme rond Repin 1870-1900 (2016). Voor dit jaar staan twee 

grote internationale tentoonstellingen op stapel: The Great Liao – Nomadendynastie uit 

Binnen-Mongolië (907-1125) en The American Dream -Amerikaans Realisme 1945 – 1965. 

Kleinere, soms meer experimentele presentaties worden extern ondergebracht bij Kunst in 

De Nieuwe Kolk (KiNK). Door middel van het verhaal achter het object geeft het museum de 

bezoekers een blik op de wereld en de wereld een blik op Drenthe. 

Wie döt mij wat? 

Naast de tentoonstellingen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe  

(semi)permanente opstelling over de geschiedenis van Drenthe onder de werktitel ‘Wie döt 

mij wat?’. In 2020 moet deze nieuwe opstelling gerealiseerd zijn. 

De afdeling Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor een efficiënt en doelmatig gebruik van 

alle ruimtes en voorzieningen in het museum en kantoren. Bovendien is de afdeling belast 

met de beveiliging en veiligheid van alle gebouwen en ruimten van het museum. Voor de 

technische dienst van deze afdeling, die zich bezighoudt met het dagelijkse onderhoud aan 

gebouwen en installaties, zijn we op korte termijn op zoek naar een     

 

Medewerker technische dienst m/v 

voor zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig onderhoud 

     (20-24 uur per week) 

 

In deze functie draag je onder meer de zorg voor de elektrotechnische voorzieningen in de 

museumgebouwen. Je controleert en onderhoudt deze en verricht reparaties of je schakelt 

derden in en houdt toezicht op de uitvoering. Je doet energiebeheer en voert projecten uit. 

Je beheert en controleert de vaste en mobiele klimaatbeheersingsinstallaties en het 

gebouwbeheersysteem. Ook ondersteun je bij verbouwingen en verhuizingen en bij op- en 

afbouw van exposities. Bij de voorbereiding en realisatie van tentoonstellingen adviseer je 



 

 

over de elektrotechnische installaties en verricht je de nodige werkzaamheden hiervoor. Ten 

slotte help je mee bij alle voorkomende werkzaamheden van de afdeling.  

Als jij een MBO-opleiding elektrotechniek hebt en een VEV-diploma met 2 tot 5 jaar 

relevante werkervaring, dan ben je een serieuze kandidaat voor ons. Je hebt je kennis van 

de ISO-, veiligheids- en milieunormen altijd bijgehouden en je hebt kennis van AV-

apparatuur en Gebouwbeheersystemen (Priva). Je bent resultaat- en klantgericht, wil het 

beste uit jezelf halen en bent bereid ook in de weekenden of avonduren te werken indien 

nodig, ook in geval van calamiteiten. Zelfstandig werken past bij jou. Je bent niet bang om 

initiatief te nemen en bent creatief in het vinden van oplossingen. Heb je een VCA-

certificaat? Ook prettig.  

Het Drents Museum biedt een afwisselende werkomgeving met enthousiaste collega’s en 

een goed arbeidsvoorwaardenpakket. De functie is in eerste instantie voor een jaar (op 

payrollbasis). Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt minimaal           

€ 1.675,72 en maximaal € 2.393,90 bruto per maand bij een volledige werkweek, met 8% 

vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Deze laatste maakt deel uit van een 

zogenaamd Individueel Keuzebudget waar ook nog andere onderdelen in zitten. De 

definitieve functiebeschrijving is in de maak.  

Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen door te mailen met Ursula Draaijer, 

hoofd afdeling Facilitaire Zaken a.i. (u.draaijer@drentsmuseum.nl). 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je bondige motivatiebrief en CV naar 

pomuseum@drentsmuseum.nl met als onderwerp ‘vacature medewerker technische dienst’. 

De uiterste inzenddatum is woensdag 5 april. Alleen reacties die per mail binnenkomen, 

worden behandeld.  

De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 13 april in de ochtend.           
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