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Werken bij een Europees topmuseum? 
Op zoek naar een uitdaging waarbij jouw 
manager-ervaring, kennis van bouwtechnieken 
en technische installaties samenkomen tot  
een leerrijke uitdaging? 

Reageer dan snel. Want na de heropening  
van ons museum stuur jij misschien wel  
ons team aan dat de veiligheid en orde  
van het museum waarborgt!

Jouw functie
Als operationeel manager ben je verantwoordelijk  
voor een collectie van taken:

• Je rapporteert aan de zakelijk directeur. Je bepaalt mee de strategie 
binnen het operationele luik. Daarbij hou je rekening met vastgestelde 
budgetten en kostenefficiëntie.

•  Je bent lid van het managementteam. Hier neem je ook strategische 
beslissingen.

•  Je schrijft een securitybeleid, evacuatieplannen en protocollen uit,  
die de algemene veiligheid van het KMSKA waarborgen.  
Ons securityteamhoofd ondersteunt je hierin.

•  Je staat in voor de algemene opvolging van de bouwtechnische  
voortgang. Het as-builtdossier en de onderhoudsplannen hebben  
een groot aandeel in jouw takenpakket.

•  Je leidt het team dat instaat voor de veiligheid, orde en technische 
aansturing in ons gebouw – zowel tijdens de renovatiewerken als  
na de opening van het nieuwe museumgebouw. In grote lijnen zijn  
dit de medewerkers die de gebouwen beheren en het securityteam. 
Ons teamhoofd security staat je hierin bij.

•  Je bespreekt contracten met leveranciers, schoonmaakfirma’s enz. 
en je volgt de besproken contracten op.

•  Tijdens de renovatie coördineer je de ingebruikname van ons  
nieuw gebouw. Je organiseert de verhuis en plant het personeel  
in op de juiste locatie.



Jouw profiel
• Ervaring in leidinggeven is belangrijk. Je komt terecht in een team 

met grote diversiteit in takenpakket en verantwoordelijkheden.
•  We kijken uit naar iemand met de nodige verantwoordelijkheidszin en 

maturiteit om mee te denken en te werken op managementniveau.
•  Je staat communicatief sterk in je schoenen. Je bespreekt  

strategische beslissingen en stuurt verschillende teams aan.
•  Op dit moment zijn de verbouwingen aan het Koninklijk Museum  

voor Schone Kunsten Antwerpen nog volop bezig. Het is belangrijk 
dat je de nodige bouwtechnische kennis bezit om een as-builtdossier 
te begrijpen en het je eigen te maken.

•  Je hebt voldoende diplomatische en onderhandelingsvaardigheden 
om aan de slag te gaan met complexe dossiers.

•  We investeren volop in onze toekomst. Daarom zoeken we iemand 
die onze toekomstgerichte aanpak mee kan en zal waarborgen.

Ons aanbod
• Je komt terecht bij hét Koninklijk Museum Schone Kunsten  

Antwerpen! Door de collegiale sfeer en de fijne werkplek voel je je 
meteen thuis.

•  Bovenop het interessante takenpakket word je meegetrokken in  
de wondere wereld van de kunst.

•  Je krijgt een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid, maar staat  
er nooit alleen voor. Je rapporteert aan de andere leden van het  
managementteam, koppelt terug naar je collega’s en kan rekenen op 
de nodige steun en klankbordmomenten.

•  Heb je nood aan extra opleiding of ondersteuning?  
Je hoeft het maar te vragen!

•  Bij een unieke opportuniteit als deze hoort een aantrekkelijke verloning.
•  We bieden je een fulltimebetrekking met mogelijkheid tot  

glijdende uren en telewerk. Dit alles aangevuld met onder meer  
een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques …

Over ons
Zeven eeuwen kunst: van Vlaamse primitieven tot expressionisten. 
Wereldberoemde meesters. De meest omvangrijke en belangrijke  
collecties van James Ensor en Rik Wouters. Het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen is zoveel meer dan een kunstcollectie 
met internationale uitstraling! Het is bijvoorbeeld het enige Vlaamse 
museum met een wetenschappelijk statuut.

In de grandeur van een inspirerend historisch gebouw maken we deze 
kunsttraditie toegankelijk voor een breed publiek. We delen onze kennis 
op mensenmaat met verhalen die verwonderen, verrijken en verbinden.

Ga jij de uitdaging aan?  

Laat ons dan zeker iets weten! Stuur een mail  
met cv en motivatiebrief naar sollicitaties@kmska.be. 
Deze mail mag je richten aan Ellen Goetstouwers.


