
 
 
 
 

Suppoost / Beveiliger M/V (80-100 uur per maand) 

Laren (NH) Nederland 

Heb jij alles in de gaten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Singer Laren zoekt een suppoost voor haar 
afdeling beveiliging.  

De functie 

Als suppoost ben je belast met de bewaking van Singer Laren, het museum, het theater en tijdens 

evenementen (incl. avonden, weekenden en feestdagen). 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Je draagt zorg voor de kaartcontrole bij de ingang van het museum en/of bij aanvang van  

 de theatervoorstelling; 

• Je bent gastheer 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 suppoosten.  

 
Jouw achtergrond 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring;  

• Je heb 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.  

 
Wat bieden we je?  

Wij bieden je een afwisselende baan met volop vrijheid, ruimte voor ondernemerschap en dynamiek in 
een succesvolle en volop in ontwikkeling zijnde culturele onderneming. Je komt te werken in een team 
van enthousiaste collega’s in een culturele en uitdagende werkomgeving, waar jouw talent 
gewaardeerd wordt en er volop ruimte is jouw persoonlijke capaciteiten ten volste te ontwikkelen en te 
benutten.  



 
 
 
 
Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk contract. 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.  

Wie zijn we?  

Singer Laren (voluit: Stichting Singer Memorial Foundation), is een ondernemende, particuliere, 
culturele stichting, opgericht in 1954 door Anna Singer-Brugh, de weduwe van de Amerikaanse 
schilder William Henry Singer Jr. De stichting beheert de nalatenschap van het echtpaar Singer, 
bestaande uit een collectie van ruim 3.000 kunstwerken, een museum, een theater en hun voormalige 
woonhuis met tuin, Villa De Wilde Zwanen. Singer Laren is voor haar bedrijfsvoering voor ca. 90% 
aangewezen op eigen inkomsten en ontvangt een bijdrage van de gemeente Laren. Het Museum, het 
Theater en de verhuur van de accommodatie zijn de centrale activiteiten van Singer Laren.  

Na een verbouwing van twee jaar heeft Singer Laren haar deuren van haar vernieuwde entree, 
theater, tuin en daktuin weer geopend.  
 
Reactie 

Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Stuur jouw motivatie en cv per e-mail aan: 
rrakers@singerlaren.nl. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met René Räkers, Hoofd Techniek, 
telnr. 035-539 39 31.  
 
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. 
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