Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Het museum herbergt een rijke
collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad
Oostende. Naast het kunstmuseum aan zee in Oostende maakt het Permekemuseum in Jabbeke
eveneens deel uit van Mu.ZEE vzw.
Mu.ZEE VZW is een jonge dynamische organisatie, die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.
Op dit ogenblik legt Mu.ZEE een werfreserve aan voor de functie van:
MUSEUMWACHTER
CONTRACT (ON)BEPAALDE DUUR/VERVANGINGSCONTRACT - NIVEAU D

Je functie ?
Als museumwachter maak je deel uit van een team medewerkers dat samen verantwoordelijk is
voor de zorg voor de collectie én de zorg voor het publiek.
Je bewaakt de collectie tentoongestelde werken en draagt bij tot de zorg en de veiligheid in het
museum. Bovendien werk je actief mee bij af- en opbouw van tentoonstellingen en de zorg voor de
collectie en het museumgebouw. Je houdt toezicht bij in- en uitgaande transporten.
Je wordt ook ingeschakeld aan het onthaal en de museumshop. Aan het onthaal verkoop je
toegangstickets en informeer je de bezoeker over welke tentoonstellingen er te zien zijn en je
verwelkomt elke bezoeker op een warme en vriendelijke manier. In de museumshop sta je in voor
de verkoop van boeken, postkaarten, merchandising,.. Je vult aan en maakt de bestellingen klaar.
Licht administratief werk schrikt je niet af.
Je bent flexibel en helpt waar nodig. Bij evenementen en nocturnes ben je een belangrijke
ondersteuning.
Je Profiel ?
Je dient een gedrag te hebben in overeenstemming met de eisen van de functie, burgerlijke en
politieke rechten te genieten en medisch geschikt te zijn. Je voldoet aan het ideaalprofiel voor het
uitoefenen van een bewakingsfunctie in de erfgoedsector (zie www.vigilis.be)
Je bent flexibel, enthousiast, klantvriendelijk, kordaat, weet van aanpakken en kan de handen uit
de mouwen steken.
Werken op feestdagen en tijdens de weekends behoort tot het normale takenpakket en is voor jou
geen enkel probleem.
Relevante werkervaring en beschikken over het attest erfgoedbewaking is een pluspunt.
Er zijn geen diplomavereisten.

Wat bieden wij ?
Mu.ZEE vzw legt momenteel een werfreserve aan, wat kan leiden tot een vervangingscontract, een
contract bepaalde duur, of een contract onbepaalde duur (afhankelijk van de specifieke noden). De
verloning beantwoordt minimaal aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele
sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 22.256,22 euro tot 30.623,22 euro
(voltijds, salarisschaal D1).
Daarnaast biedt Mu.ZEE maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde
duur), vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.

Hoe solliciteren?
Stuur een gemotiveerd schrijven, een uitgebreid CV waarin je je kennis en ervaring aantoont, een
recent uittreksel uit het strafregister (vroeger : bewijs van goed gedrag en zeden) per e-mail naar
vacatures@muzee.be met als onderwerp ‘sollicitatie museumwachter’, ten laatste tegen 17
september 2017. De eerste selectie gebeurt op basis van CV en motivatiebrief. Wie geselecteerd is,
wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef op donderdag 28 september 2017.

