
 
 
 
 

Floormanager M/V (20 uur) 
Laren (NH) Nederland 

Singer Laren zoekt een Floormanager voor haar Museumshop.  

De functie 

Als Floormanager ben je het aanspreekpunt op de winkelvloer en ondersteun je de 
Shopmanager bij het goed laten verlopen van alle werkzaamheden binnen de museumshop. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Je draagt zorg voor het voorraadbeheer en winkelpresentatie van de winkel en 
daarnaast houdt je de voorraad in het magazijn bij;  

 Je zorgt voor het inpakken en de verzending van bestellingen;  

 Je bent verantwoordelijk voor het juist prijzen van de artikelen in de winkel;  

 Je zorgt voor de juiste hoeveelheid artikelen in de winkel;  

 Je verzorgt de administratie van de winkel in het voorraadbeheersysteem;  

 Je vervangt de shopmanager en ASM bij afwezigheid;  

 Je bent een aanspreekpunt voor de winkeldames. 

 Je zorgt ervoor dat klanten altijd de best mogelijke service krijgen. Als leidinggevende 
creëer je een goede sfeer op de winkelvloer en ben je in staat het team te motiveren 
tot goede prestaties. 
 

 
Jouw achtergrond 

 Je hebt ruime werkervaring als winkelmedewerker;  

 Je hebt een afgeronde commerciële opleiding op MBO+ niveau;  

 Je bent beschikbaar voor 16 tot 24 uur verdeeld over 3 à 4 dagen ook in de 
weekenden;  

 Je heb affiniteit met cultuur en beeldende kunst;  

 Je beschikt over leidinggevende capaciteiten;  

 Je beheerst het Nederlands goed in woord en geschrift;  

 Je kunt goed plannen en organiseren;  

 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 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 jaarcontract. Bij goed bevinden bieden wij de mogelijkheid 
om verder door te groeien in taken, verantwoordelijken en uren in de museumwinkel.  



 
 
 
 
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. De stichting is 
gevestigd te Laren, Noord-Holland. Singer Laren is voor haar bedrijfsvoering voor ca.90% 
aangewezen op eigen inkomsten en ontvangt een bijdrage van de gemeente Laren. 
Museum, Theater en de verhuur van de accommodatie zijn de centrale activiteiten van 
Singer Laren. Het museum concentreert zich in haar verzamel- en presentatiebeleid op 
beeldende kunst uit de periode 1880-1950. Rond en in het theater organiseert Singer Laren  
een cultureel programma, dat voor de ruime regio een breed en gevarieerd scala aan 
podiumkunsten verzorgt. De binnen-en buitenaccommodaties worden verhuurd aan derden, 
zowel bedrijven als particulieren. Singer Laren heeft een grote schare enthousiaste 
begunstigers. Alle activiteiten in Singer Laren tezamen trekken jaarlijks ca. 200.000 
bezoekers.  
 
Reactie 

Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Stuur dan jouw CV voorzien van foto en 
een motivatie per e-mail aan: 
Singer Laren, t.a.v. Mevrouw S. Boekhorst, Postbus 497, 1250 AL Laren, e-mailadres: 
vacature@singerlaren.nl.  
 
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


