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Werken bij Discovery Museum



Discovery Museum zoekt twee rechterhanden!

Over Discovery Museum
Discovery Museum te Kerkrade combineert 
de thema’s  aarde, ontwerp, wetenschap 
& technologie in één museum. We zijn een 
museum voor iedereen die nieuwsgierig is. 

Discovery Museum biedt veel activiteiten:  
interactieve exposities over wetenschap, 
techniek en design, adembenemende films 
en leerzame workshops. Daarnaast zijn er ook 
Labs waar de bezoeker zelf aan de slag kan.

Discovery Museum wil samen met alle 
bezoekers de aarde tot een betere plek 
te maken. Het museum geeft op een 
toegankelijke en leerzame manier inzicht 

in hoe de wereld werkt op het gebied 
van wetenschap en techniek. Discovery 
Museum geeft bezoekers kennis, kunde en 
inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve 
verandering.

Voor ons team Techniek & Logistiek zoeken 
we per direct een allround medewerker 
Techniek (32 uur)

Is techniek helemaal jouw ding en pak jij alles aan? 
Heb jij inderdaad twee rechterhanden? 
Word dan onze nieuwe, technische allrounder die ervoor zorgt dat alles in en rond  
ons gebouw goed blijft werken!  



Wat ga je doen? 
Als medewerker Techniek ben je 
uitvoerend bezig in en rond ons gebouw. 
De werkzaamheden zijn gericht op 
onderhoud en inspectie van het gebouw 
en gebouwgebonden installaties,  op- en 
afbouw van exposities en onderhoud van alle 
interactieve tentoonstellingsonderdelen.
Je bent in staat storingen op te sporen 
en zelf op te lossen of de inschatting 
te maken dat hiervoor een van onze 
(vaste) onderhoudspartners moet worden 
ingeschakeld. Je begeleidt en ondersteunt 
externe monteurs wanneer zij in ons gebouw 
werk uitvoeren.
Samen met je collega’s uit het team biedt je 
ondersteuning bij interne projecten, zoals de 
op- en afbouw van een tentoonstelling en 
logistieke klussen. Daarnaast ben je bezig 
met onderhoud aan de grote hoeveelheid 
interactieve tentoonstellingsonderdelen die 
dagelijks door ons publiek worden gebruikt.

Je bent een lerend persoon die handelt naar 
eigen ervaring en inzicht. Je bent in staat 
zelfstandig te werken en kunt ook goed 
samenwerken met je zes collega’s van het 
team Techniek & Logistiek. 

Wij bieden je:
 ► een salaris tussen de € 1.878 en € 2.675 

(afhankelijk van kennis en ervaring en op 
basis van een 32-urige werkweek);

 ► een eindejaarsuitkering (“13e maand”);
 ► een loopbaanbudget om te investeren in  

je persoonlijke ontwikkeling; 
 ► ruime opleidingsmogelijkheden; 
 ► de mogelijkheid ouderschapverlof op 

te nemen met een vergoeding van 40% 
(naast bestaande wettelijke regelingen);

 ► een arbeidscontract voor een jaar met 
uitzicht op verlenging bij gebleken 
geschiktheid

Wie jij bent:
 ► Je beschikt over elektrotechnische kennis 

en inzicht (MBO-niveau). 
 ► Je hebt een aantal jaren werkervaring op 

elektrotechnisch gebied en bij voorkeur ook 
op mechanisch vlak.

 ► Je bent een aanpakker en denkt in 
oplossingen.

 ► Je bent accuraat en komt je afspraken na.
 ► Je bent flexibel inzetbaar voor wat betreft 

werktijden en inzetbaar in de weekenden 
(10x per jaar).

Het is een pré wanneer je een heftruck-
certificaat hebt en/of beheerder 
brandmeldinstallatie (opgeleid persoon) bent. 

Discovery Museum wil een open en 
inclusief museum zijn waar iedereen 
zichzelf kan zijn en zich veilig en 
gerespecteerd voelt. Jouw talent is 
belangrijker dan je afkomst, geslacht, 
gender, leeftijd, geaardheid, handicap  
of chronische ziekte. 

Is je interesse gewekt? 
Reageer voor maandag 4 juli 2022 door 
je sollicitatie per mail te sturen naar 
solliciteren@discoverymuseum.nl. Vergeet 
niet de code TECH22 in de onderwerpregel 
van je mail te vermelden. 

Voor vragen over de functie kun je contact 
opnemen met Raymond Jacobs (manager 
techniek & logistiek) via 045-567 60 55  
of r.jacobs@discoverymuseum.nl.

Kijk voor meer informatie over  
Discovery Museum op onze site  
www.discoverymuseum.nl
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