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. Naast het kunstmuseum aan zee 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 zoekt Mu.ZEE:

VERANTWOORDELIJKE GEBOUW EN FACILITY
VOLTIJDS - ONBEPAALDE DUUR – NIVEAU B

Je functie?
Als verantwoordelijke gebouw en facility, zorg je voor een professioneel beheer van de gebouwen
en alle facilitaire zaken die daarmee samenhangen.
Je maakt afspraken en verzorgt de contacten met diverse firma’s zoals nutbedrijven,
keuringsbedrijven, onderhoudsfirma’s voor HVAC en technische installaties. Hierbij hou je rekening
met de specificiteit van je werkomgeving en loop je waar nodig mee met de firma’s om hen de
nodige toegangen tot afgesloten ruimtes te geven. Je volgt de contracten op en zorgt voor een
correcte administratieve/financiële afhandeling. Door jouw technische kennis kan je op de
technische vergaderingen met de diverse firma’s meedenken aan oplossingen en voorstellen
formuleren. Je neemt initiatief om het gebouw, het klimaat en alles dat daarmee samenhangt,
optimaal te houden. De gebouwen zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en in jouw functie
fungeer je als dé contactpersoon voor de Vlaamse Gemeenschap (FOCI en Facilitair bedrijf). Je
zorgt ervoor dat de uitvoering van werken in opdracht van de eigenaar vlot verlopen en koppelt
naar de eigenaar terug over de realisaties.
Je geeft leiding aan het team onderhoud en het team techniek, je maakt de werkplanning op, je
coacht en motiveert hen. Het team onderhoud staat in voor een cleane en hygiënische ervaring van
de museumbezoekers en voor aangename werkomstandigheden van het personeel. Het team
techniek staat in voor het algemeen technisch onderhoud van het museum en technisch perfect
uitgewerkte tentoonstellingen. Voor het opmaken van de planning van het team techniek, ga je in
dialoog met de stafmedewerkers tentoonstellingen en andere stafleden die met specifieke vragen
zitten.
Als verantwoordelijke gebouw en facility, maak je deel uit van de zuil HUIS, geleid door de zakelijk
onderdirecteur. Je rapporteert aan de directie.

Aanwervingsvoorwaarden?
-

Je behaalde een Bachelor diploma
Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eigenheid van de functie en je
geniet de burgerlijke en politieke rechten
Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende welzijn van de werknemers op het werk.
Ervaring als leidinggevende is een pluspunt.

Je profiel ?
Kennis
-

Je
Je
Je
Je

hebt een gedegen technische kennis door middel van opleiding of door ervaring
hebt een culturele affiniteit
beschikt over algemene kennis m.b.t. leidinggeven
hebt een basis ICT kennis en kan goed overweg met word en Excel

Vaardigheden
-

Je bent een people manager
Je werkt efficiënt en resultaatgericht
Je kan goed omgaan met collega’s, externe partners, klanten, leveranciers en bezoekers
Je kan goed een team leiden en weet helder en duidelijk te communiceren en te
rapporteren
Je kan goed organiseren en plannen
Je bent communicatief vaardig, handelt assertief en besluitvaardig
Je stelt je klantgericht en probleemoplossend op

Attitude
-

Integriteit en vertrouwelijkheid
Verantwoordelijkheidszin, betrouwbaarheid
Engagement: sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie
Flexibiliteit naar taken
Klantvriendelijke houding

Wat bieden wij ?
Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning
op B niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329.100). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 28.949,82 tot
39.073,89.
Daarnaast biedt Mu.ZEE maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woonwerkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.
Hoe solliciteren?
Stuur je gemotiveerd schrijven, curriculum vitae
vacatures@muzee.be ten laatste op 9 december 2018.
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Het selectieprogramma zal bestaan uit:
-

selectie op motivatiebrief en curriculum vitae
schriftelijke selectie en/of mondelinge selectie – voorzien eerste helft van januari
eventueel een assessment

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.

