
 

 

 
De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk beheert en onderhoudt de 19 molens van het  

Kinderdijkse molencomplex. Wij ontvangen jaarlijks 500.000 toeristen, waarvan ongeveer 

275.000 betalende gasten. Op het terrein zijn inmiddels bijna 200 vrijwilligers werkzaam als 

gids, host, kassamedewerker, klusser, schipper, etc. Bij de Stichting zijn op dit moment 40  

medewerkers in dienst.  

 

Vanwege verdere uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een 

 

MOLENAAR MUSEUMMOLENS (M/V) 
(op oproepbasis m.n. in de weekenden) 

Functieomschrijving: 

De molenaar geeft bezoekers uitleg in woord en gebaar over het vak en het leven van een 

molenaar op en rond een poldermolen. Daarnaast versterkt de molenaar de beleving van 

bezoekers, door het laten draaien van de molen en het demonstreren van de werking ervan.  

Hiermee vervult de molenaar tevens een belangrijke rol op het gebied van educatie.   

 

Takenpakket: 

- Het zoveel mogelijk laten draaien van de molen 

- Dagelijkse leiding voor op terrein aanwezige vrijwilligers 

- Zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken in en rond de molen  

- Enthousiasmeren van bezoekers, collega’s en vrijwilligers 

- Het doen van klein onderhoud in en rond de molen 

 

Wat vragen wij? 

- Molenaarsdiploma 

- Bereidheid om veelal op zaterdag en/of zondag te werken 

- Een gastvrije en klantvriendelijke instelling 

- Proactief 

- Teamspeler 

- Communicatief vaardig 

- Flexibiliteit 

- Goede kennis van de Engelse taal is vereist, overige talenkennis is een pré 

 

Wat bieden wij? 

- Een afwisselende en uitdagende functie in een groeiende organisatie, waar ruimte 

 bestaat voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling;  

- Een goede werksfeer in een klein, informeel team; 

- Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van    
Recron. 

 

Wil jij deel uitmaken van ons team en van de verdere ontwikkeling van de Stichting  

Werelderfgoed Kinderdijk? Stuur dan uiterlijk binnen 14 dagen je sollicitatiebrief met CV naar  

minoucheheikoop@molenskinderdijk.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je con-

tact opnemen met één van onze molenaars, Jan Willem de Winter via janwillemdewin-

ter@molenskinderdijk.nl. 
 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2 

2961 AT Kinderdijk 

T:  0031 (0)78-6912830 
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