
 

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de Marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, 

aanschouw wapens en uniformen, leer over de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de 

geschiedenis van de Rijkswerf. Uniek zijn de drie museumschepen, waarvan onderzeeboot Tonijn het meest 

in het oog springt. De 150 vrijwilligers en 18 medewerkers verwelkomen jaarlijks ruim 90.000 bezoekers en 

delen met passie hun verhalen over de Koninklijke Marine, de Oude Rijkswerf en de marinestad Den Helder. 

Het Marinemuseum maakt deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD). 

 

Het Marinemuseum zoekt een: 
 

Sr. Medewerker Educatie & Evenementen 
32 uur per week  

 

De Medewerker Educatie & Evenementen draagt bij aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van 

publieksgerichte activiteiten zoals educatieve programma’s en evenementen. Met nieuwe interactieve 

opstellingen en onderwijsprogramma’s wil het museum meer scholieren kennis laten maken met techniek 

aan boord, en met dilemma’s die zich voor kunnen doen in bijvoorbeeld gevechtssituaties.  

De Medewerker Educatie & Evenementen rapporteert aan de Sectormanager Publiek. 

 

Werkzaamheden 

- Netwerk uitbreiden en onderhouden met scholen (basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs) en met 

partnerinstellingen 

- Bedenken, ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van educatieve activiteiten/producten en 

evenementen passend bij het meerjarenplan 

- Begeleiden van de dagelijkse uitvoering van educatieve programma’s en evenementen 

- Deelname aan projecten vanuit het eigen taakgebied 

- Deelname aan educatie-overleg met onze zustermusea: NMM, Mariniersmuseum, Marechausseemuseum 

- Communiceren over educatieve programma’s en activiteiten naar de beoogde doelgroepen 

- Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van educatie en hierop inspelen 

- Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van management over educatie en eventmogelijkheden 

en samenstellen van rapportages 

 

Profiel 

- Afgeronde opleiding HBO/WO op het gebied van Communicatie en/of Educatie 

- Minimaal 5 jaar vakinhoudelijke werkervaring  

- Je bent proactief, hebt organisatietalent en je bent een echte teamplayer 

- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal 

- Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

- Kennis van en ervaring met projectmatig werken is een pré 

- Affiniteit met de thematiek van het Marinemuseum 

 

Ons aanbod 

De KSD omvat vier musea: Het NMM, het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het 

Marechausseemuseum. De vier musea concentreren zich optimaal op de museale processen en zij worden 

voor wat betreft de bedrijfsvoering aangestuurd door het centrale bedrijfsbureau. De gehele organisatie heeft 

een formatie van c.a. 70 fte met daarnaast ca. 400 vrijwilligers.  

De Museum cao is van toepassing, de functie is ingedeeld in schaal 9. In eerste instantie bieden wij een 

arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar aan. Bij gebleken geschiktheid is het streven de 

arbeidsovereenkomst te verlengen. 

 

Geïnteresseerd?  

Stuur dan uiterlijk 24 mei a.s. een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar de afdeling Personeelszaken op 

P&O@defensiemusea.nl ter attentie van Saskia Post. Voor vragen over de functie graag contact opnemen met 

Emjay Rechsteiner, m.rechsteiner@marinemuseum.nl, 06-5329 3382. 

Afhankelijk van de corona-maatregelen worden de eerste gesprekken wellicht online gehouden.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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