
Vacature bij Terra Maris 
 
Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Het 
museum is gevestigd in de voormalige orangerie van kasteel Westhove, in het prachtige natuurgebied 
De Manteling tussen Oostkapelle en Domburg. Het museum omvat een museumcafé, een 
museumwinkel, 4 tentoonstellingszalen en een 2,5 ha grote educatieve landschapstuin.  
Om ons team te versterken zijn we per direct op zoek naar een: 
 

baliemedewerker – winkelinkoper 
18 uur 

Voor deze leuke dubbelfunctie zoeken wij geen standaard baliemedewerker maar iemand die naast 
een gastheer/vrouw voor onze bezoekers ook iemand is met een gevoel voor verkoopproducten voor 
onze museumwinkel. Iemand die onze tentoonstellingen kan vertalen naar een aansprekend 
duurzaam winkelassortiment. 

Wie zoeken wij?  
 Je bent samen met de andere baliemedewerkers verantwoordelijk voor een goed en 

klantvriendelijk verkoopproces en geeft informatie, zowel aan de balie, via de email als 
telefonisch. 

 Je bent bekend met werken met een kassa. 
 Je houdt de balie, werk- en verkoopruimte netjes en schoon.  
 Je bent verantwoordelijk voor het inkopen, bijhouden en aanvullen van de (winkel) voorraad. 
 Je zorgt voor nieuwe producten passend bij Terra Maris en onderhoudt contacten met 

leveranciers. 
 Je houdt de verkoopadministratie bij en past naar aanleiding daarvan winkelinkoop aan. 
 je kunt zowel zelfstandig als in een team functioneren en hebt goede sociale en 

communicatieve vaardigheden. 
 je hebt een open, positief en toegankelijk karakter. 

 
Wat bieden wij? 

Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op een vaste aanstelling. Salariëring is afhankelijk van leeftijd en 
ervaring (schaal 4 salarisgebouw provincies). Verdere arbeidsvoorwaarden volgen die van de Provincie 
Zeeland. 
 
Kom jij bij ons team?  
Voldoe jij aan bovenstaand profiel en lijkt het je leuk om bij Terra Maris te werken? Stuur of mail je 
motivatiebrief en cv dan voor 18  februari 2023 naar: 
 
info@terramaris.nl / Terra Maris, Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij:  
Nicole Vermorken, Hoofd Interne Zakenland nvermorken@terramaris.nl, 0118-582620  
 
Wij zijn een organisatie voor iedereen en willen graag zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk zijn voor 
zoveel mogelijk mensen. Daarbij maakt het natuurlijk niet uit welke naam je hebt, waar je vandaan 
komt, hoe je eruit ziet of wat je geloof is. We zijn er dus ook voor jou en je bent van harte welkom te 
solliciteren! 


