
 
 

 
 

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) beheert en presenteert de rijkscollectie militair erfgoed op 
vier eigen museumlocaties: Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg, het Marinemuseum in 

Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren. De SKD heeft 
bovendien een collectiedepot in Soesterberg en in Den Helder 

  
 

De SKD zoekt per direct een: 

Medewerker educatie  
 32 uur per week (vervanging ziekte)   
 
Vind jij het prettig wanneer geen dag hetzelfde is? Dan gaan we graag met je in gesprek!     
 
Waar kom je werken? 
De SKD-organisatie heeft een formatie van ca. 70 fte, plus ca. 350 vrijwilligers, verdeeld over onze vier 
musea. Het team educatie valt onder het team Publiek en bestaat uit vier medewerkers, waarvan er twee 
werkzaam zijn in onze vestiging in Soesterberg. Jouw thuisbasis is het NMM. Natuurlijk heb je ook inhoudelijk 
contact met de educatoren van de andere vestigingen, zowel online als op locatie.  
 
Wat ga je doen?  
Samen met de educator van het NMM werk je aan de vakantieprogrammering ontwikkelt nieuwe educatieve 
programma’s, begeleid en regel je de rondleidingen voor scholen en andere doelgroepen. Je neemt vanuit je 
functie ook deel aan de verschillende projectteams.  Je kunt je goed verplaatsen in verschillende 
perspectieven en bent zowel inhoudelijk als praktisch ingesteld. 

 
Wie ben jij? 
Je beschikt over HBO- en/of WO werk- en denkniveau op het gebied van educatie en met interesse in 
geschiedenis), hebt bij voorkeur een onderwijsgraad en minimaal 1-3 jaar relevante werkervaring in een 
vergelijkbare functie. Je hebt affiniteit met de museale wereld en het onderwerp militaire geschiedenis. 
Uiteraard ben je communicatief sterk in woord en geschrift. Je hebt een proactieve houding, bent sociaal 
sterk en je werkt graag samen.  
 
Wat bieden wij? 
De functie van Medewerker educatie is ingedeeld in schaal 8 van de Museum cao (maximaal € 3.489,- o.b.v.  
36 uur met een eindejaarsuitkering van 3,4%). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van 
vervanging door ziekte, voor tenminste 6 maanden. Je komt werken in een leuk en divers team, op een 
prachtige locatie bij een organisatie die volop in beweging is. Je krijgt de mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit 
huis te werken. Uren, werkdagen en werktijden zijn in overleg in te vullen.  
 
Geïnteresseerd? 
Er is geen specifieke sluitingsdatum voor deze vacature. We stoppen pas met zoeken als we de ideale 
kandidaat hebben gevonden. Mail je motivatie met curriculum vitae naar HR@defensiemusea.nl ter attentie  
van Melissa Verwaal. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Thelma de Lang (Medewerker 
educatie) op: 06 21186628. 
 
De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties zullen tegelijkertijd in 
behandeling worden genomen, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben. 
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