
 

Ligt jouw toekomst in Kinderdijk? 

 

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

len. 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. Kinderdijk 

staat bol van de historie maar de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, beheerder van het mo-

lencomplex, heeft grote ambities voor de toekomst. De verdieping van de beleving, digitali-

sering van bezoekersopties en uitbreiding van moderne faciliteiten zijn in volle gang. Daarom 

zijn we per direct op zoek naar nieuwe collega's met gevoel voor ons Werelderfgoed, die sa-

men met ons het unieke verhaal van het Nederlandse waterbeheer willen vertellen. Zo kun-

nen elk jaar honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld in Kinderdijk onze strijd 

met het water beleven. Met ruim 200 vrijwilligers en een team van meer dan 40 vaste mede-

werkers bouwen we voort op eeuwen geschiedenis en 25 jaar UNESCO Werelderfgoedstatus: 

een bijzondere uitdaging voor een molenaar die wie weet uit welke hoek de wind waait en 

ons professionele team komt versterken als 

      

 

MOLENAAR MUSEUMMOLEN (M/V) 
(20 - 40 uur per week, verdeeld over week- en weekenddagen) 

 

 

Functieomschrijving: 

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

molenaar op en rond een boezemmolen/poldermolen. Daarnaast versterkt de molenaar de 

beleving van bezoekers, door het laten draaien en werken van de molen.  
Hiermee vervult de molenaar een belangrijke rol op het gebied van educatie en beleving. 

De drie museummolens zijn in het hoogseizoen bemenst door twee molenaars, waarbij de 

eerste molenaar de beslissingen neemt m.b.t. de molen en het erf.    
 

Takenpakket: 

- Enthousiast maken van bezoekers, collega’s en vrijwilligers voor de geschiedenis van 

- Kinderdijk 

- Het zoveel mogelijk werken met de molen, als de omstandigheden dit toelaten 

- Je bent verantwoordelijk voor een goede logistiek van het (groeps)bezoek op 

- het molenerf 

- Je draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de veiligheid in en rond de 

- molen 

- Dagelijkse leiding over aanwezige vrijwilligers op het terrein 

- Het doen van onderhoud in en rond de molen 

 

Wat vragen wij? 

- Molenaarsdiploma en het liefst enkele jaren ervaring als molenaar 

- Wisselende werktijden en bereid om in het weekend en op feestdagen te werken 

- Een gastvrije en klantvriendelijke instelling 

- Vaardig zijn om snel en doeltreffend te kunnen beslissen in gevaarlijke situaties 
- 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 van 6 ervaren molenaars en van de verdere ontwikkeling 

van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 5 maart 

2023 naar Hoofd Erfgoed Paul Golembiewski, email paulgolembiewski@molenskinderdijk.nl.  

 



 

 

 

Ook voor meer informatie over deze functie kun je eventueel contact opnemen met Paul 

Golembiewski via nummer 06-28466882. 
 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2 

2961 AT Kinderdijk 

T:  0031 (0)78-6912830 

W: www.kinderdijk.nl 


