
 
Een baan op hoog niveau?  

 
 

Stichting Texels Museum zoekt: 

 
medewerkers Vuurtoren Texel   

Weekend en doordeweeks (16 tot 24 uur per week) 
 

Als onze nieuwe collega ben je onderdeel van het team Vuurtoren Texel, dat op dit moment uit vijf medewerkers bestaat. De 
Vuurtoren is van maart t/m oktober 7 dagen per week geopend, soms ook ’s avonds. In de winter in het weekend en op de woensdag. 
Het team werkt in wisselende diensten van 4,5 uur per keer. Je hebt een van de meest unieke werkplekken van Nederland: op de 
eerste verdieping van de Vuurtoren. Je zorgt voor een vriendelijke ontvangst van bezoekers en de kaartcontrole. Met plezier sta je 
bezoekers te woord als zij vragen hebben over de toren of over het eiland. In de kleine souvenirshop verkoop je de 
vuurtorensouvenirs. Je houdt de veiligheid in de toren in de gaten en weet in geval van calamiteiten wat je moet doen. 

 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

► Gastvrije ontvangst van bezoekers. 

► Controle van tickets en verkoop van souvenirs.  

► Zorgen voor een veilige doorstroom van bezoekers. 

► Schoonhouden van publieksruimtes.  

 

We bieden 

► Een verantwoordelijke baan op een unieke plek.  

► Een enthousiast en hardwerkend team van collega’s. 

► Een salaris conform schaal 5 van de Museum cao. 

► Prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

► Aanstelling jaarrond op oproepbasis. In de zomer zijn 

meer uren beschikbaar dan in de winter.  

► Een jaarcontract dat bij goed functioneren kan worden 

omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Dit ben jij 

► Gastvrij met een open houding. 

► Zelfstandig. 

► Stressbestendig.  

► Praktisch ingesteld. 

Dit breng je mee 

► Je bent flexibel beschikbaar, ook in de weekends en 

soms de avonduren.    

► Je spreekt voldoende Engels en Duits om bezoekers 

hierin te woord te staan. 

► Je hebt voldoende kennis van Texel om algemene 

vragen over het eiland te beantwoorden.  

► Je beschikt over een BHV-certificaat.   

 
Informatie en sollicitatie 
Meer informatie kun je vinden op onze websites: ecomare.nl, 
vuurtorentexel.nl, kaapskil.nl,  oudheidkamertexel.nl en 
texelsmuseum.nl 

Voor mondelinge informatie kun je terecht bij Floortje Zijm, 
adviseur P&O (0222-317741).  

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je richten aan: 
Stichting Texels Museum, t.a.v. Salko de Wolf, manager 
Vuurtoren, Ruijslaan 92, 1796 AA,  of per e-mail via 
solliciteren@texelsmuseum.nl o.v.v. 
Vacature medewerker Vuurtoren Texel.  
 

  
 

 
 

 
Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier musea jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers. Museum Kaap Skil verhaalt over zeegeschiedenis. 
In het museum wordt de rol van Texel zichtbaar in de Nederlandse en internationale maritieme geschiedenis. De betekenisvolle, historische 
ligging en topcollectie maken het museum het middelpunt van grote, belangrijke wereldverhalen. De Oudheidkamer is een klein museum in het 
centrum van Den Burg. Het is één van de oudste huizen van Texel, authentiek ingericht met mooie objecten van Texelaars én met een bijzon- 
dere kruidentuin. Ecomare is een nationaal en internationaal erkend instituut op het gebied van zeehonden- en vogelopvang en het grootste 
bezoekerscentrum van de wadden. Op Vuurtoren Texel in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de Noordzee en 
Unesco Werelderfgoed Waddenzee. 
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