
 
 

 

 

Duik in een wereld vol water, wind en wilskracht in Kinderdijk. 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is over de hele wereld beroemd om zijn molens en 

gemalen. Elk jaar komen bezoekers van over de hele wereld onze strijd met het water 

beleven. Hier wordt al bijna duizend jaar geschiedenis geschreven, door met slimme techniek 

en oud-Hollandse onverzettelijkheid de eeuwige strijd met het water aan te gaan. Met ruim 

200 vrijwilligers en een team van meer dan 40 vaste medewerkers bouwen we voort op 

eeuwenoude geschiedenis en 25 jaar UNESCO Werelderfgoedstatus. Werk jij mee aan de 

verdieping van de beleving en lijkt het jou leuk om het verhaal van Kinderdijk te vertellen? Wij 

zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken als: 

 

Hoofd Retail  
32 tot 40 uur per week 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Als hoofd Retail ben je verantwoordelijk voor het behalen van optimale resultaten die 

voldoen aan de gestelde doelstellingen en de kernkwaliteiten van de stichting. Verder ben je 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het commerciële beleid m.b.t. horeca en souvenirs. 

Je geeft leiding aan ons horeca en retail team en werkt mee op de werkvloer wanneer dit 

noodzakelijk is. Je stelt doelen op en bent verantwoordelijk voor het behalen van een 

optimaal verkoopresultaat en klanttevredenheid. Verder signaleer je ontwikkelingen en 

trends op consumentengebied en anticipeer je hierop door o.a. het ontwikkelen van winkel- 

en horecaproducten. 

 

Wat neem jij mee? 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke en leidinggevende functie; 

• Goed gevoel voor kwaliteit en service; 

• Commercieel inzicht; 

• Goede communicatieve vaardigheden, organisatorisch vermogen, 

overtuigingskracht en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 

woord en geschrift; 

• Inzetbaar op week- en weekenddagen, zon- en feestdagen. 

 

Wat bieden wij? 

Iedere werkdag kom je aan in deze unieke werkomgeving. Je bent onderdeel van een 

enthousiast team met veel liefde voor het Werelderfgoed. Hier is ruimte voor eigen initiatief 

en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden salaris en arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van kennis 

en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van Recron. 

 

Heb je interesse? 

Stuur dan je motivatiebrief met CV naar: vacature@molenskinderdijk.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met Jeanet de Jong, manager Publiek, op 

telefoonnummer 06-41 25 91 67. 
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