In het hartje van de stad Antwerpen presenteert AMUZ in de voormalige SintAugustinuskerk een gevarieerd concertprogramma, waarbij oude muziek aan de basis
ligt, maar ook wordt gekoppeld aan andere genres, culturen en kunstuitingen. AMUZ is
momenteel op zoek naar een

JOBSTUDENT ZAALMEDEWERKER (M/V)
Doel van de functie
Van 3 juli t.e.m. 9 augustus 2018 opent AMUZ elke weekdag zijn deuren om de nieuwe
kunstwerken van Jan Fabre voor te stellen aan het publiek. Voor deze periode zijn wij op
zoek naar een zaalmedewerker (jobstudent) om ons team te versterken en mee te
werken aan een mensgericht onthaal.
Takenpakket
Je staat in voor het begeleiden van de bezoekers tijdens hun bezoek aan AMUZ. Taken
kunnen bijvoorbeeld zijn:
- bezoekers wegwijs maken in het gebouw;
- zorgen voor orde en rust in de kerk door bezoekers te informeren over wenselijk
gedrag. Dit doe je steeds op een klantgerichte en constructieve manier;
- toezicht houden en eventuele schade rapporteren;
- zowel praktische als inhoudelijke vragen van bezoekers correct beantwoorden.
Profiel
-

-

Je bent 18 jaar of ouder en hebt een diploma van het middelbaar onderwijs;
klantgerichtheid staat voor jou hoog op je prioriteitenlijst. Je bent opmerkzaam
en kan je aandacht verdelen over verschillende objecten en
bezoekersbewegingen. Je neemt geen afwachtende houding aan, maar zet
proactief in op vragen of noden van bezoekers;
je komt graag in contact met mensen en hebt een constructieve
communicatiestijl. Je bent hulpvaardig, maar ook voldoende assertief;
je hecht veel belang aan veiligheidsprocedures en bent stressbestendig;
je hebt interesse in beeldende kunst en muziek en wil hierover graag bijleren om
zo de bezoekers op een correcte manier te kunnen informeren;
je spreekt perfect Nederlands en drukt je vlot uit in het Engels.

Aanbod
-

-

Een studentencontract voor 23 uur per week (maandag 13u30 tot 20u30, di-vr
13u30 tot 17u30) van 3 juli t.e.m. 9 augustus. Enkel gedurende de maand juli
werken is ook een optie;
een brutoloon van €11 per uur;
een unieke locatie in het hartje van Antwerpen;
een aangename en stimulerende werkomgeving.

Stuur je kandidatuur (motivatiebrief + cv) vóór 7 juni naar tine.hubrechts@amuz.be.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.amuz.be.

