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Het Wereldmuseum in Rotterdam opent in juli 2019 opnieuw de deuren! Voor de operationele 
bedrijfsvoering van de horeca zoekt Wereldbusiness BV, de horeca-organisatie van het museum, een  
 
 

OPERATIONEEL MANAGER 
(fulltime) 

 
 
DE ORGANISATIE 
Sinds mei 2017 behoort het Wereldmuseum als samenwerkingspartner tot de familie van het 
Nationaal Museum voor Wereldculturen (NMVW), waartoe ook het Tropenmuseum in Amsterdam, het 
Afrika Museum bij Nijmegen en Museum Volkenkunde in Leiden behoren.  
In 2018 is gestart met grootschalig onderhoud aan het museumgebouw aan de Willemskade in 
Rotterdam en het jaar 2019 staat in het teken van de herinrichting en de heropening van het 
Wereldmuseum. De herinrichting betreft de tentoonstellingszalen en een nieuw kindermuseum, maar 
ook de bezoekersfaciliteiten, het museumcafé en de museumshop. 
Van oudsher beschikt het pand aan de Willemskade over indrukwekkende zalen: de Balzaal, de Salon 
en de Elie van Rijckevorselzaal. In deze zalen vinden zowel zakelijke (congressen, presentaties, 
vergaderingen) als feestelijke evenementen (recepties, huwelijken, diners) plaats.  
De zalen worden geëxploiteerd door Wereldbusiness BV, de horeca-organisatie van het 
Wereldmuseum. Ook het museumcafé is onderdeel van deze horeca-organisatie, die als doel heeft  
financieel bij te dragen aan de exploitatie van het museum.  
 
DE FUNCTIE 
Als operationeel manager ben je operationeel en resultaatverantwoordelijk voor Wereldbusiness BV, 
een besloten vennootschap die de exploitatie van Meetings & Events en de daghoreca verzorgt.  De 
commerciële horeca-afdelingen hebben pittige groeiambities. Om die ambities te bereiken bouw je mee 
aan een herkenbare identiteit van het Wereldmuseum in de regionale zaalverhuur- en 
evenementenmarkt en realiseer je financiële groei.   
Je bent ook operationeel verantwoordelijk voor de publieksdiensten van het museum (balie, 
museumshop, museumcafé).  De medewerkers van Publieksdiensten en Meetings & Events werken 
nauw samen en ondersteunen elkaar bij het streven naar een hoog service- en kwaliteitsniveau, met 
een scherp oog voor een efficiënte inzet van mensen en middelen.  
 
De directe aansturing van dit team van circa 15 medewerkers ligt bij jou. Je hebt daarbij aandacht voor 
een collegiaal werkklimaat met ruimte voor plezier en initiatief en maakt optimaal gebruik van de 
mogelijkheden die de diverse bedrijfsonderdelen gezamenlijk bieden voor het behalen van de 



vastgestelde resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Je weet meerwaarde te creëren door 
verbindingen te maken tussen de museale en commerciële uitdagingen en hiervoor sla je figuurlijk een 
brug tussen de verschillende afdelingen.      
En natuurlijk ben je, op de momenten dat het er toe doet, ondersteunend aanwezig op de werkvloer.  
     
WIE BEN JIJ? 
Je bent een ondernemende manager met uitgebreide kennis en ervaring in de gastvrijheid, horeca, 
sales en business-to-business evenementen en met liefde voor de culturele sector. Je hebt een goed 
‘track record’, beschikt over een relevant netwerk en bent in staat je bijdrage zowel op korte termijn als 
op middellange termijn te leveren. Je combineert snel en effectief schakelen met visie en 
planmatigheid, enthousiasme, ambitie, collegialiteit, daadkracht en lef. 
 
Wij denken dat een vakgerelateerde opleiding op HBO-niveau en minimaal 4 jaar ervaring in een 
vergelijkbare functie zullen bijdragen aan jouw succes als operationeel manager. 
 
Daarnaast vinden wij de volgende competenties belangrijk:  

 Ondernemerschap 

 Coachend leiderschap 

 Organisatie- en klant sensitiviteit 

 Gastgerichtheid 

 Kwaliteitsgerichtheid 

 Resultaatsgerichtheid 

 Plannen en organiseren 

 Samenwerken 

 Flexibel  

 
Maar bovenal: je hebt er enorm veel zin in om samen onze organisatie naar een hoger plan te tillen! 
 
DIT BIEDEN WIJ 

 Een fulltime arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging bij 
goed functioneren.  

 Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.030,- bruto per maand 
bij een volledige werkweek, met een maximaal te bereiken salaris van € 3.878,- in deze schaal. 
De functie is gewaardeerd in schaal 10. De Horeca cao is van toepassing en wij bieden een 
bescheiden tegemoetkoming in de reiskosten.   

 De mogelijkheid om mee te bouwen aan een prachtig museum dat volop in ontwikkeling is;  

 Een unieke werkplek aan de Maas, met collega’s in Amsterdam, Leiden en bij Nijmegen;  
 En natuurlijk gratis bezoek aan onze vier mooie musea. 

 
 
BEN JE GEINTERESSEERD? 
Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV 
uiterlijk donderdag 20 juni naar wil.vangeenen@wereldculturen.nl. De eerste ronde 
sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 1 juli, de tweede ronde in de week van 8 juli 2019.   
Gezien de missie van het Wereldmuseum nodigen wij kandidaten die de diversiteit van onze organisatie 
kunnen versterken nadrukkelijk uit om te reageren. 

 
Heeft bovenstaande nog niet al jouw vragen beantwoord? 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miep Huivenaar (hoofd bedrijfsvoering), 
miep.huivenaar@wereldculturen.nl . Wanneer je vragen hebt over de sollicitatieprocedure dan kun je 
contact opnemen met de Anton Keizer (manager bedrijfsvoering), anton.keizer@wereldculturen.nl of 
telefoonnummer 010-2707148. 
 

 
 (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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