
 
 
 
 

Beveiliger M/V (160 uur per maand) 

Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en een door 
Piet Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die houden van kunst, 
theater, natuur en geschiedenis. We maken een mooi en gevarieerd programma met 
tentoonstellingen en activiteiten voor kunstliefhebbers uit het hele land en voorstellingen voor 
theaterliefhebbers uit de regio.   

In het voorjaar van 2022 openen wij onze nieuwe museumvleugel met 5 extra zalen. In de 
vleugel laten wij permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme zien.  

Heb jij alles in de gaten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Singer Laren zoekt een beveiliger ter 
uitbreiding van haar beveiligingsteam.   

Dit is het werk 

Als beveiliger ben je belast met de bewaking van Singer Laren, het museum, het theater, de tuin 
en tijdens evenementen (incl. avonden, weekenden en feestdagen). 
• Je draagt zorg voor de kaartcontrole bij de ingang van het museum en/of bij aanvang van een 
 theatervoorstelling; 
• Je bent gastheer/gastvrouw voor onze gasten; 
• Je bewaakt de kunstwerken tijdens bezoekuren en spreekt de bezoekers vriendelijk maar  
 dringend aan op ongewenst gedrag en handelt bij calamiteiten;  
• Je bent verantwoordelijk voor het signaleren van eventuele schade of ongewenst gedrag  
 en rapporteert hierover;  
• Je staat klanten te woord en verstrekt praktische informatie, het waar nodig sta je  

bezoekers fysiek bij of je verwijst hen door naar een collega;  
• Je opent en sluit het complex en schakelt het alarmsysteem in of uit;  
• Je opent en sluit, binnen de daarvoor gestelde kaders, van de toegewezen zalen;  
• Je draagt zorg voor het conform de geldende regels/procedures overdragen van de dienst;  
• Je doet suggesties voor verbetering van het toezicht, de veiligheid en klantvriendelijkheid;  
• Je signaleert en assisteert bij calamiteiten met personen en/of kunstwerken.  
• Je helpt mee om de openbare ruimtes opgeruimd en veilig te houden en anderen hierop  
 aan te spreken;  
• Je assisteert collega’s bij het inrichten en afbouwen van ruimtes of collecties en helpt bij  
 de opslag en transport;   
• Je draait mee in de wachtdienstregeling van het team van beveiligers.  
 
Dit breng je mee 

Wij zoeken een proactieve, zelfstandige en opgewekte persoonlijkheid met de volgende 
kwalificaties: 

• Je hebt een afgeronde MBO-beveiliger 2 diploma; 
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de beveiligingsbranche;  
• Je bent in het bezit van een BHV diploma; 
• Je hebt affiniteit met cultuur en beeldende kunst;  
• Je beheerst het Nederlands en het Engels goed in woord en geschrift;  
• Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling;  
• Je kunt zelfstandig maar ook in een team werken; 



 
 
 
 
• Je bent oplossings-en servicegericht;  
• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden;  
• Je beschikt over doorzettingsvermogen.  

Onze arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk contract van 7 maanden (1 maand proeftijd) aan. Je 
komt te werken in een team van enthousiaste collega’s in een culturele en uitdagende 
werkomgeving.  

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die in de weekenden, op onregelmatige werktijden en in de 
avonduren wil werken. In verband met de wachtdienst zijn wij op zoek naar een kandidaat die 
binnen een straal van 10 km rond Laren woont.  

Solliciteren naar deze functie 

Wij verzoek je te solliciteren voor 1 oktober 2021. Je kunt je sollicitatie met motivatie en cv per 
e-mail sturen naar vacature@singerlaren.nl 
 
Sollicitanten die eerder gesolliciteerd hebben worden verzocht niet opnieuw te reageren.  
 
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


