Wachter (jobstudent) bij het Agentschap Plantentuin Meise
jouw functie
Als wachter voer je taken en werkzaamheden uit in het kader van de bewaking en de beveiliging van
het domein en de bezoekers. Je bewaakt de in- en uitgangen van het domein teneinde een
permanente en gecontroleerde toegang tot het gebouw/domein mogelijk te maken. Je controleert de
aanwezige bezoekers in het gebouw/domein teneinde de naleving van de veiligheidsvoorschriften te
garanderen. Je bewaakt de parkeerterreinen teneinde diefstal, vandalisme en foutparkeren te
voorkomen in het domein. Je ziet dat de toegang tot het gebouw/domein verzekerd is. Je informeert de
bezoekers en je coördineert manifestaties.
Als wachter spring je ook in bij de kassa. Je licht de bezoeker op een correcte manier in over de
activiteiten. Je neemt enquêtes af om te peilen naar de tevredenheid van de bezoekers.
Je bent werkzaam in een omgeving waarin er een groot respect is voor de natuur en het historische
patrimonium. Je verplaatst je zowel per fiets als te voet doorheen het 92ha grote domein. Hierbij kom
je in contact met een erg divers publiek (bezoekers van verschillende leeftijden, verschillende
nationaliteiten, …).

verwachte competenties









Je bent actiegericht en neemt initiatief
Je bent betrouwbaar
Je bent servicegericht
Je handelt discreet
Je analyseert problemen en je kan een oordeel vormen en zo de problemen oplossen
Je bent stressbestendig
Je bent bereikbaar
Je kan zowel zelfstandig als in team functioneren.

Als wachter draag je een uniform.
Pluspunt : goede kennis van het Frans en het Engels.

aanwervingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar op de uiterste inschrijvingsdatum en je volgt (of hebt gevolgd) gedurende het
school- of academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger
niet-universitair of universitair onderwijs.
Hiervan moet een attest worden ingediend bij je sollicitatie.

ons aanbod






Je wordt tewerkgesteld bij het Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38 te 1860 Meise.
Je wordt ter plaatse opgeleid door ervaren medewerkers.
Je werkt onder schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met vaste
uurrooster.
Je wordt ingezet als wachter in het weekend en/of feestdagen, herfst- en kerstvakantie.
Salaris (jobstudenten -21j): 1.428,25EUR bruto/maand (inclusief standplaatstoelage) met
salarisschaal D111.

selectieprocedure
1) Screening van jouw cv
2) Gesprek + praktische proef
Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt jouw cv gescreend door de verantwoordelijken van de dienst.
Het resultaat ontvang je via mail. Indien jouw cv positief wordt gescreend word je uitgenodigd voor een
gesprek en praktische proef. Van dit resultaat word je ook via mail op de hoogte gebracht.

hoe solliciteren?
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 oktober 2014 aan de hand van jouw





CV
motivatiemail + beschikbaarheden voor weekends, herfst- en kerstvakantie
studie-attest (attest onderwijsinstelling - zie vorige pagina)
attest (aantal gewerkte dagen) downloaden via RSZ-website “Student@work - 50days”

naar carine.zerard@br.fgov.be.
Indien bovenstaande documenten niet in mijn bezit zijn op de uiterste inschrijvingsdatum, kan er geen
rekening gehouden worden met jouw kandidatuur.

meer weten?
Inhoud van de selectie:
Carine Zérard, medewerker HR
02/260 09 21 of carine.zerard@br.fgov.be
Inhoud van de functie:
David Schaillée, hoofdwachter
02/260 09 93 of david.schaillee@br.fgov.be

