
  

 
VACATURE 
Een unieke kans op een baan in een museum voor moderne kunst!   
 
Over het Cobra Museum 
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-beweging 
centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ van Cobra is nog 
springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op internationale solidariteit en 
creativiteit, is in onze huidige wereld belangrijker dan ooit. Het Cobra Museum verbindt de collectie en de 
geschiedenis van Cobra dan ook actief aan hedendaagse kunstenaars, moderne kunststromingen en de 
actualiteit. 
 
Het Cobra Museum programmeert in haar zalen ongeveer tien exposities met moderne kunst per jaar. Het 
is een internationaal georiënteerd museum dat Amstelveen op de kaart zet. Wij bieden onze bezoekers 
een complete en unieke ervaring, waarvan het museumcafé en de museumshop een belangrijk onderdeel 
zijn. De ruimtes blijken ook bijzonder aantrekkelijk voor allerlei bijeenkomsten en evenementen. Daarom 
gebruikt het museum het moderne gebouw niet alleen voor het tonen van haar collectie.  
 
Ter ondersteuning van onze activiteiten zoeken wij: 
 

Medewerkers receptie, museumshop en events 
Voor circa 18-24 uur (3 à 4 dagen) per week, afhankelijk van het aantal evenementen.  
 
Receptie/winkelwerkzaamheden:  

• Verkoop entreebewijzen & (cadeau-) artikelen uit onze museumshop  
• Telefoon beantwoorden 
• Gasten ontvangen 
• Inscannen van tickets 
• E-mails beantwoorden 

  
Begeleiden van evenementen/partijen:  

• Serveren van hapjes en drankjes  
• Zalen ombouwen naar wens van desbetreffende client (verhuur of evenement)  

 
Functie/eisen:  

• Representatief  
• Ouder dan 21 jaar  
• Binding met de museale sector  
• Goede omgangsvormen  
• Ervaring met hospitality  
• Affiniteit met kassasystemen  
• Bereid in het weekend, avonduren en/of feestdagen te werken  
• Woonachtig in of nabij Amstelveen  

  
Wij bieden:  
Naast een inspirerende en culturele omgeving met een leuk en gezellig team bieden wij een gepast loon 



afhankelijk van je leeftijd. Bij de functie café medewerker werk je minimaal 3 dagen per week, het liefst 
meer. Het hebben van een positieve VOG is nodig, de kosten hiervan krijg je van ons vergoedt.  
Het liefst start je zo snel mogelijk, de arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor de duur van 5 
maanden met uitzicht op een verlenging.  
Voor meer informatie kun je mailen naar info@cobra-museum.nl.  
  
Je kunt je motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar info@cobra-museum.nl of per post versturen 
naar: Cobra Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen, Sandbergplein 1, 1181ZX Amstelveen, t.a.v. 
Lenny Suiker.  
 


