HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA
zoekt een

nachtwaker (m/v/x)
Startbaanovereenkomst (van bepaalde duur)
Niveau D
CONTEXT

Het
Koninklijk
Museum
voor
Midden-Afrika is
een
van
de
tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de
bevoegdheid
vallen
van
de
staatssecretaris
voor
Federaal
Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke instelling en een
museum. Het AfricaMuseum heeft op 9 december 2018 zijn deuren opnieuw
geopend voor het publiek.
Het KMMA is op zoek naar een nachtwaker om de ploeg van nachtwakers te
versterken.
FUNCTIE
Als nachtwaker, ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:








Je werkt in teamverband in de (nacht) bewakingsdienst van het museum en dit in
uniform.
Je voert controlerondes in de gebouwen op de site.
Onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
Je biedt ondersteuning bij oproepen van collega’s en incidenten tijdens de nacht.
Je werkt voltijds ’s nachts.
Je voert zowel binnen als buiten preventieve patrouillerondes uit.

PROFIEL














Je bent in het bezit van een “algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent” .
Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden (o.a. blanco getuigschrift van goed zedelijk
gedrag van maximum 6 maanden oud). Art 596.1
U mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
Je bent in staat om zelfstandig te werken en je bent oplossingsgericht.
Talenkennis: Nederlands of Frans gesproken en schrijven. Tweetaligheid is een
pluspunt.
Je kunt vlot met de PC werken.
Je beschikt over goede communicatievaardigheden, teamgeest en je hebt een verzorgd
voorkomen.
Je bent stipt t.o.v. procedures en respectvol t.o.v. personen.
Je bent flexibel van nature uit.
Je beschikt over goede observatievaardigheden.
Je bent bereid om ’s nachts te werken.
Werken op feestdagen en weekends behoort tot het normale takenpakket en is voor jou
geen enkel probleem.

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•

Een startbaanovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden)
Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimum
aanvangswedde niveau NDT2: 24.866,12 € bruto geïndexeerd
jaarsalaris).
Een aangenaam werkkader binnen een dynamische werkomgeving
Alle nodige en relevante opleidingen
Interessante vakantieregeling
Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk of
fietsvergoeding

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HRRH@africamuseum.be met als referentie S/nachtwaker vóór 23/08/2019.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de
voorziene termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en
beantwoord.
De selectieinterviews zullen plaatsvinden op 3 september 2019.

