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vacatures@brielle.nl

Brielle is een groene gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne met ruim 17.000 inwoners 
in een eeuwenoude vestingstad en de woonkernen Zwartewaal en Vierpolders. 
De gemeentelijke organisatie maakt de transitie naar zaakgewijs/opgavegericht werken en 
combineert de rond de gemeentelijke opgaven gevormde vakteams met staf- en projectteams. 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun talenten 
in de volle breedte verder te ontwikkelen.

 

Werkzaamheden

Wat vragen wij?

Wat bieden wij?

-

Je reactie is welkom

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Brielle is een groene gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne met ruim 17.000 inwoners 
in een eeuwenoude vestingstad en de woonkernen Zwartewaal en Vierpolders. 
De gemeentelijke organisatie maakt de transitie naar zaakgewijs/opgavegericht werken en 
combineert de rond de gemeentelijke opgaven gevormde vakteams met staf- en projectteams. 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun talenten 
in de volle breedte verder te ontwikkelen.

 

Werkzaamheden

Wat vragen wij? 

Wat bieden wij?

Je reactie is welkom

Voor Historisch Museum Den Briel zoeken we een enthousiaste, ervaren en flexibele

24 uur per week

Medewerker Educatie 
en Publieksbegeleiding

In deze eenmansfunctie lever je een inhoudelijke bijdrage aan het educatiebeleid van het museum en de gemeente, 
rekening houdend met het curriculum en de kerndoelen van de onderwijsgroepen. Je draagt zorg voor de 
implementatie en uitvoering van het educatiebeleid van het museum.

Verder ontwikkel en produceer je lesmateriaal en andere producten voor onderwijsgroepen PO en VO, zodanig dat 
kennis over en inzichten in onderwerpen zoals de Tachtigjarige Oorlog en de Brielse stadsgeschiedenis op een 
efficiënte en effectieve wijze worden overgedragen. Je bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de rondleidingen en 
begeleiding van de schoolgroepen door de (vrijwillig) medewerkers. Ook organiseert je publieksactiviteiten voor het 
museumweekend, Open Monumentendag, de Maand van de Geschiedenis en vakantieperiodes.

Met de medewerker collectiebeheer doe je voorstellen over hoe de museumcollectie nog beter kan worden ingezet 
voor de eigen inwoners en toeristen. Je wordt als BHV’er opgeleid en gaat onderdeel uitmaken van de BHV-organisatie.   

 Academisch werk- en denkniveau (achtergrond bijvoorbeeld: universitaire master geschiedenis, cultuurgeschiedenis 
of erfgoedstudies), aangevuld met een lerarenopleiding of lesbevoegdheid geschiedenis en/of vakken Reinwardtacademie;

 Aantoonbare kennis van het onderwijsveld, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een museum; 

 Je bent resultaatgericht, klantgericht, collegiaal, stressbestendig, ondernemend en je zoekt 
de stakeholders op;









Je hebt  geen 9 tot 5 mentaliteit. Werkuren kunnen plaatsvinden in de avonden en het weekend.

We vinden het belangrijk dat onze nieuwe collega de doelstellingen van het Historisch Museum Den Briel/de gemeente Brielle 
ondersteunt en uitdraagt, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het gevraagde profiel, stuur dan je sollicitatiebrief en  
cv vóór donderdag 14 mei 2020 naar vacatures@brielle.nl.

Heb je vragen over de functie, bel dan met directeur Marijke Holtrop via 0181-475560 of 06-22719359. 
Zie ook: www.historischmuseumdenbriel.nl. 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.968,- bruto per maand (indicatief schaal 9) 
bij een 36-urige werkweek. Het betreft een functie voor bepaalde tijd, voor de periode 1 september 2020 tot 
1 september 2021. De tijdelijkheid houdt verband met (mogelijke) wijzigingen in de organisatiestructuur/het 
functiehuis van het museum. Het is wel een vaste functie, die er op onderdelen (mogelijk) anders uit komt te zien. 


