HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA
werft aan

Bewakingsagent (m/v/x)
Eerste werkervaring (contract 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 KMMA is op zoek naar een bewakingsagent om de interne bewakingsploeg te
versterken.

FUNCTIE
Als bewakingsagent, zal je de volgende opdrachten uitvoeren:
•
•
•
•
•
•
•

De toegangscontroleregels toepassen die gelden in het KMMA
Bewakingsopdrachten uitvoeren in het museum
Mee zorgen voor het goede verloop van activiteiten en evenementen in het KMMA
Onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
Bijdragen aan een goede en veilige verloop van evacuaties van het KMMA
Mondelinge vragen van interne en externe klanten van het KMMA beantwoorden
Diverse eenvoudige administratieve taken kunnen uitvoeren.

Dragen van de bewakingskledij en de nodige wettelijke vereisten (identificatiekaart, Vigilisteken, …) conform de regelgeving met betrekking tot de private en bijzondere veiligheid is
verplicht.

PROFIEL
Je bent jonger dan 26 jaar en komt in aanmerking voor een contract “eerste werkervaring”
Je bent in het bezit van:
Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag van max. 6 maanden oud art.596.1,
waaruit blijkt dat je niet veroordeeld bent wegens misdrijven bepaald in de wet tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Een identiteitsdocument waaruit blijkt dat u een onderdaan bent van een lidstaat van
de EU.
het attest “ algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent” en een attest
“psychotechnisch onderzoek”
Je bent bereid om
het document veiligheidsonderzoek te ondertekenen.
tot weekendwerk (in principe 1 op 2 weekends werken)
tot occasioneel avondwerk (nocturnes)

Je beschikt over een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van één van beide
landstalen en behoorlijke kennis hebben van de andere landstaal en eventueel het Engels is
een pluspunt.
Je bent flexibel op het vlak van werktijden en bereid zijn om andere taken op te nemen
Je bent stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd
Je hebt een verzorgd voorkomen
Je hebt respect voor plichten en procedures
Je kan zowel autonoom als in team werken
Je kan een radiotoestel bedienen en het radioprotocol toepassen
Ervaring in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
Je bent klantgericht:
Inspelen op vragen van de klanten en regels en afspraken respecteren
Zoeken naar oplossingen bij problemen
Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten
Anticiperen op zaken in functie van een optimale dienstverlening

WIJ BIEDEN
-

Een contract van een jaar als bewakingsagent (niveau D).
Een
loon
conform
de
barema’s
van
de
federale
overheid
(minimumaanvangswedde: NDT2 25.869 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
Een interessante vakantieregeling.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op
FedWeb, het portaal van het federale personeel.

KANDIDATUUR
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HRRH@africamuseum.be met als referentie S/bewakingsagent voor 17 december
2021.

Vervolledig je kandidatuur met volgende documenten:
- Attest psychotechnisch onderzoek
- Algemeen bewakingsattest bewaking
- GGZ art 596.1 niet ouder dan 6 maanden.

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene
termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews
zullen plaatsvinden op 04 januari 2022.

Voor meer inlichtingen over:
-

de functie: Henri Brans, henri.brans@africamuseum.be, 02/7695260

-

de arbeidsvoorwaarden: Sonja Van Hoey, sonja.van.hoey@africamuseum.be
het KMMA: http://www.africamuseum.be

