
HOOFDBEWAKER 

Niveau C 

FWI / Belspo: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika , Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen 

 

JOBINHOUD:  

 

Je voert bewakings-en veiligheidsactiviteiten uit en stuurt een ploeg van een beperkt aantal bewakers 

in al dan niet publiek toegankelijke ruimtes van de instelling aan ten einde het goed, de instelling, het 

personeel en de bezoekers te vrijwaren van schade veroorzaakt door derden, incidenten of 

natuurfenomenen.  

Je werkt als hoofd van de bewakers in een tweetalig team.  

De functie heeft betrekking op de wetgeving van de private en bijzondere veiligheid (Wet van 

02/10/2017). 

 

Als teamchef stuur je een ploeg van bewakers en onthaalmedewerkers aan zodat de bewakingstaken 

en onthaaltaken in de toegewezen sector uitgevoerd kunnen worden. Je staat eveneens in voor de 

opmaak van de planning en de briefing van de medewerkers.  

 

Als bewakingsagent waak je over het patrimonium en de algemene veiligheid ten einde schade aan 

het goed, de gebouwen en de installaties te vermijden en het welzijn van de aanwezigen te 

verzekeren.  

 

Als onthaalmedewerker verzorg je het onthaal, sta je in voor de ticketcontrole en vestiaire, 

verwelkom je de bezoekers die je wegwijs maakt in de instelling en leg je indien nodig het 

bezoekersreglement uit ten einde de bezoekers een aangenaam bezoek te bezorgen.  

 

Als eerste aanspreekpunt sta je de bezoekers en het personeel te woord bij vragen en klachten zodat 

de bezoekers en het personeel hun opmerkingen kunnen overbrengen.  

 

Als evacuatieploegcoördinator coördineer je de evacuatie, na een evacuatiebevel, van aanwezige 

bezoekers en personeel ten einde de bezoekers en het personeel in veiligheid te brengen.  

 

Als leider van de eerste interventieploeg coördineer je tussenkomsten door de eerste interventieploeg 

bij beginnende incidenten zoals brand en waterlekken om zo de schade proberen te beperken en bied 

je hulp aan personen in nood en dit tot overname door de hulpdiensten. 

 

Je zorgt voor de logistieke ondersteuning bij evenementen. 

 

Afhankelijk van de dienst van tewerkstelling behoren weekendprestaties eveneens tot het 

takenpakket. 

 

Vereist voor de functie:  

Je bent bereid een veiligheidsonderzoek door de FOD Binnenlandse Zaken te ondergaan.  

Je staat ter beschikking van de klanten, maar blijft tevens aandachtig voor onverwachte geluiden die 

kunnen wijzen op een incident dat een onmiddellijke tussenkomst vereist (breekgeluiden, alarm, 

discussies, ...).  

Je verplaatst je vlot in moeilijk bereikbare ruimtes.  

Je merkt gebeurtenissen die schade kunnen toebrengen aan kunstwerken, klanten of personeelsleden 

snel op.  

FEDERAAL 
WETENSCHAPSBELEID 
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PROFIEL:  

 

Niveau C 

 

AANBOD:  

 

Statutair of contractueel, verloning volgens niveau, voordelen (gelijk voor iedereen: meer variatie 

volgens FWI) 

 

SELECTIEPROCEDURE:  

 

Via Selor 


