
Stichting Texels Museum bestaat uit Ecomare, Museum Kaap Skil, De Oudheidkamer en de 
Vuurtoren. Samen trekken deze  musea ongeveer 445.000 bezoekers per jaar. Ongeveer 60.000 
bezoekers daarvan komen bij Museum Kaap Skil.  
 
 
Museum Kaap Skil gaat in de meest brede zin over het leven met, van, op en bij de zee. Het bevat 
tentoonstellingen over visserij, scheepvaart, jutterij en het belang van Texel in de Gouden Eeuw. In 
die tijd was Texel een belangrijk knooppunt voor de scheepvaart. Voor de kust bij Oudeschild lag de 
Reede van Texel, de grootste ankerplaats ter wereld. 

 
  
 
 
Museum Kaap Skil zoekt per direct een:   
  
Allround medewerker museumcafé en entreebalie 
Parttime, 2 tot 3 dagen per week jaarrond 
 
 
 

Dit ga je doen 
• Alle voorkomende werkzaamheden in het museumcafé. 
• Verkoop van toegangsbewijzen voor het museum en van artikelen uit de museumwinkel.  
• Voorbereiden en begeleiden van evenementen in het museumcafé.  

 
Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen  
• Je vindt werken in de  horeca leuk. 
• Je hebt een positieve instelling en maakt makkelijk contact. 
• Je werkt zelfstandig en enthousiast, met gevoel voor verantwoordelijkheid. 
• Je beheerst, naast Nederlands, voldoende Engels en Duits om gasten te woord te kunnen staan. 
• Je helpt graag anderen, of dit nu gasten of collega's zijn. 
• Je voelt je betrokken bij de doelstelling van Museum Kaap Skil en de andere musea van STM.  
• Je hebt voldoende kennis van Texel om algemene vragen over het eiland te kunnen 

beantwoorden.  
 
Dit bieden we jou 
• Een baan op een inspirerende plek, waar samenwerken, een fijne werksfeer en duurzaamheid 

belangrijk zijn. 
• Afhankelijk van het seizoen twee tot drie dagen per week.  
• Je werkzaamheden vinden plaats op basis van inroostering, dit kan op alle dagen van de week 

zijn. In de regel tijdens openingstijden van het museum, maar soms ook in de avonduren.  
• Salaris conform de Museum Cao, schaal 4.  
 
Reageren? 

Neem contact op met Floortje Zijm, personeelszaken (floortjezijm@texelsmuseum.nl) of met Corina 
Hordijk, museummanager Kaap Skil (corinahordijk@kaapskil.nl). Of bel naar 0222-314956. 
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