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 SCHOONMAAK – deeltijds
Voor de zomer van 2022

Je functie ?
Als schoonmaker maak je deel uit van het team medewerkers dat instaat voor een cleane en
hygiënische ervaring van de museumbezoekers en voor aangename werkomstandigheden van het
personeel. Je maakt de tentoonstellingsruimtes schoon, onderhoudt de sanitaire ruimtes, de
keukens, bureaus. Je zet de vergaderzalen klaar met de gevraagde dranken en maakt koffie voor
het personeel. Je vult de ontsmettingsgel bij waar nodig en hebt extra aandacht voor het poetsen
van de high-touch oppervlakken in het museum.
Er zal één jobstudent aangesteld worden van 01/07/2022 tot 29/07/2022, en één jobstudent van
01/08/2022 tot 31/08/2022. Je werkt van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u30.

Je Profiel ?
✓

Je bent sociaal en collegiaal, werken in teamverband is voor jou zeer belangrijk

✓

Je bent flexibel, enthousiast, klantvriendelijk, betrouwbaar en discreet

✓

Je weet van aanpakken en kan de handen uit de mouwen steken

✓

In de loop van 2022 word je minimum 17 jaar

Wat bieden wij ?
Mu.ZEE vzw biedt je een bijzonder fijne en positieve werkomgeving aan, waar je een regelmatig
werkritme zal hebben en dit binnen een maatschappelijk relevante context.
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 motivatiebrief en CV ten laatste op 15/05/2022 per e-mail naar : vacatures@muzee.be met
de vermelding ‘sollicitatie jobstudent schoonmaak’
Wie wordt geselecteerd op basis van motivatie en CV, wordt uitgenodigd voor een
mondeling gesprek op woensdagmiddag 18 mei 2022. Hou deze datum dus alvast zeker
vrij!

