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Profiel en taakomschrijving voor manager Werkplaats van de Stichting Stoomtrein Goes–Borsele 

Profiel: 
De organisatie van de stichting bestaat grofweg uit een bestuur, managementteam en werkgroepen. 

Binnen het managementteam van de stichting is de manager Werkplaats verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van de werkzaamheden, waaronder het onderhouden en restaureren van het 
historisch materieel van de stichting.  

De managers leveren gezamenlijk en binnen de door het bestuur vastgestelde kaders hun aandeel  
voor het opstellen en uitvoeren van de visie en het beleid van de stichting. 

De manager Werkplaats heeft affiniteit met de doelstellingen en het beleidsplan van de stichting. 
Hij/zij onderhoudt goede contacten met de vrijwilligers die in de werkplaats actief zijn en stemt de 
werkzaamheden af met de andere leden van het managementteam. 

Taken: 

 het in overleg met de andere leden van het managementteam de restauratie- en 
onderhoudswerkzaamheden plannen, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten, 
de capaciteiten en de inzetbaarheid van de vrijwilligers; 

 geeft leiding aan de groepsleiders van de verschillende werkgroepen (zoals, maar niet 
beperkt tot, de dinsdag- en zaterdagploeg in de werkplaats). 

 bewaken van de voortgang van de geplande werkzaamheden met als doel een tijdige 
oplevering van de opdrachten; 

 verantwoordelijk voor de eindcontrole en keuring (door bevoegde functionarissen) van het 
materieel voordat het aangeboden wordt aan de exploitatie voor inzet in de treinexploitatie; 

 zorgt voor een optimale inzet van de vrijwilligers/werkgroepen in de werkplaats; 
 opstellen van de begrotingen voor de restauratie- en onderhoudsprojecten en de 

werkplaatsinrichting; 
 beheren van het jaarlijkse afdelingsbudget en met de penningmeester overleggen over de 

planning van uitgaven;  
 ideeën aanleveren voor het opstellen van het meerjarig beleidsplan; 
 in samenspraak met de conservator de subsidiemogelijkheden onderzoeken voor de 

restauratie- en onderhoudsprojecten; 
 zorgen voor aandacht en focus van medewerkers op het gebied van veiligheid en milieu bij 

het uitvoeren van hun werkzaamheden; 
 regelmatig overleggen met de KAM coördinator;    
 deelnemen aan het overleg van het managementteam; 
 verantwoording afleggen aan het bestuur en adviseren over mogelijke verbeteringen binnen 

de stichting 
 Beheer van algemene voorraden zoals PBM en klein verbruiksmaterialen 

Verantwoordelijkheden: 
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 beheer, onderhoud, renovatie en nieuwbouw van materieel danwel andersoort objecten en 
gereedschappen van de stichting binnen de werkplaats;  

 tijdig uitvoeren van de opdrachten die aan de werkplaats worden gegeven; 
 borgen van technische veiligheid materieel. 
 borgen van veiligheid in en om de werkplaats door te voldoen aan de richtlijnen voor 

veiligheid en milieu.  
 beheren van de opslaglocatie en afvalstromen aan de achterzijde van de werkplaats 
 leiding geven aan een team van vrijwilligers. 

 

Functie-eisen: 

 goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
 affiniteit met de doelstellingen van de stichting; 
 affiniteit met het beheren van budgetten; 
 affiniteit met historisch rijdend  erfgoed; 
 afgeronde technische opleiding op HBO-niveau of een, door ervaring verkregen, 

gelijkwaardig niveau; 
 tact en diplomatie met als doel een prettige en functionele omgang met de vrijwilligers van 

de stichting; 
 bereidheid om certificaten voor diverse bevoegdheden te behalen .  

 


