Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Mu.ZEE – een instelling van de
Vlaamse Gemeenschap en de Stad Oostende – toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert
beeldende kunst van de 19de eeuw tot en met vandaag. Het museum laat haar unieke collectie
Belgische kunst met het internationale kunstenveld aansluiten en toont de verbindingen tussen
moderne en hedendaagse kunst. Ook het Permekemuseum in Jabbeke maakt deel uit van Mu.ZEE
vzw.
Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van
competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

JOBSTUDENT BEWAKINGSAGENT
Voor de zomer van 2022
Je functie ?
Als jobstudent bewakingsagent 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
tentoongestelde werken en draagt bij tot de zorg en de veiligheid in het museumgebouw. Je houdt
toezicht bij in- en uitgaande transporten. Het bewakingsaspect staat centraal in de functie.
Je bent flexibel en helpt waar nodig. Bij evenementen en nocturnes ben je een belangrijke
ondersteuning.
Er zullen vier jobstudenten aangesteld worden, dit tijdens volgende periodes: van 01/07/2022 tot
31/07/2022, en van 01/08/2022 tot 31/08/2022 (telkens twee jobstudenten per maand). De
tewerkstelling is van dinsdag tot en met zondag vanaf 9u30 tot 18u00. Verder is er ook de
mogelijkheid om te werken in de weekends van september: 3-4/09, 10-11/09, 17-18/09, en 2425/09.

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 (zie www.vigilis.be) en hebt een gunstig psychotechnisch
onderzoek (PTO) afgelegd.
-Je bent in het bezit van een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. Je bent opgeleid om
de taken op een juiste en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren en mensen te helpen.

-Je hebt een blanco strafregister en kan dit bewijzen door een uittreksel uit het strafregister attest
art. 596.1 voor te leggen dat maximum 6 maand oud is bij aanwerving.

-Inschrijven voor de selectie betekent dat de kandidaat zich automatisch akkoord verklaart voor het
voeren van een veiligheidsonderzoek met het oog op het behalen van de identificatiekaart
uitvoerende bewaking. Bij de inschrijving dient de kandidaat een getekend formulier “Instemming
onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden” mee te sturen.
-Je bent flexibel, enthousiast, klantvriendelijk, loyaal, integer en je werkt goed samen met je
collega’s.
-Je werkt volgens de openingsuren van het museum; werken op feestdagen en tijdens de weekends
behoort tot het normale takenpakket en is voor jou geen enkel probleem.

Wat bieden wij ?
Alle jobstudenten worden bezoldigd in de weddenschaal E1 in het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329.01) en ontvangen maaltijdcheques ter waarde van 6 euro, met een
persoonlijk aandeel van 1,09 euro voor de werknemer.
Er is volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer. Er is een fietsvergoeding voor wie de
afstand van en naar het werk aflegt met de fiets.

Hoe solliciteren?
Stuur je curriculum vitae, het ingevulde inschrijvingsformulier, een kopie van de vereiste attesten
en

getekend

formulier

“Instemming

onderzoek

naar

de

veiligheidsvoorwaarden”

(https://vigilis.ibz.be/upload/documents/1.instemming_veiligheidsvw_12022007_NL.pdf) op naar
vacatures@muzee.be met als onderwerp ‘kandidaat jobstudent bewaking 2022, ten laatste op
zondag 8 mei.
Wie wordt geselecteerd op basis van motivatie en CV, wordt uitgenodigd voor een
mondeling gesprek op woensdagmiddag 11 mei 2022. Hou deze datum dus alvast zeker
vrij!

Kandidaat jobstudent bewaking Mu.ZEE – zomer 2022

1) Vul deze identificatiegegevens in
Naam, voornaam:
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:
Gsm nummer:
Email:

2) Welke periode wens je tewerkgesteld te worden: duid je voorkeur aan met 1 -2 -3
Periode 1: van 01/07/2022 t.e.m. 31/07/2022
Periode 2: van 01/08/2022 t.e.m. 31/08/2022
Weekends in september : 3-4/09 , 10-11/09, 17-18/09, 24-25/09

3) Mee te sturen samen met dit inschrijvingsformulier:
-

Curriculum vitae

-

Kopie van diploma algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (indien nog niet in
bezit kan dit worden bezorgd na afstuderen)

-

Kopie van PTO

-

Een uittreksel uit het strafregister attest art. 596.1

-

Het getekend formulier “Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden”

4) Motiveer grondig waarom je kiest voor een studentenjob in Mu.ZEE .

Datum:
Handtekening student

Het volledig ingevulde inschrijvingsformulier stuur je ten laatste op 8 mei 2022 naar het e-mail
adres vacatures@muzee.be met vermelding in het onderwerp “sollicitatie jobstudent bewaking
2022”.

