Studentenjobs
Tijdens de zomermaanden juli en augustus zal Belspo jobstudenten aanwerven voor een aantal
verschillende functies. Wij zoeken:
•

Studenten voor de dienst onthaal of schoonmaak van onze kantoren. Je oefent deze functie
uit van maandag tot vrijdag en dit tijdens de kantooruren. De plaats van tewerkstelling is 1000
Brussel, Simon Bolivarlaan 30.
Je wordt betaald volgens het aantal dagen van tewerkstelling in het barema NDA1 .
Wat verwachten we van jou? Je kan worden ingezet aan het onthaal. Dit wil zeggen dat je de
bezoekers van Belspo ontvangt en dat je de inkomende telefonische oproepen beantwoordt
of doorverbindt met de juiste medewerker van Belspo. We verwachten dat je communicatief
bent en dat je je voldoende kan uitdrukken in beide talen en vlot overweg kan MS Office. Je
wordt daarnaast ook ingezet binnen de logistieke dienst om mee de netheid van de
kantoren en onze vergaderzalen te garanderen.

•

Studenten die tussen 11 juli en 28 augustus worden tewerkgesteld tijdens de zomeropening
van het koninklijk paleis in het kader van de tijdelijke tentoonstelling. De plaats van
tewerkstelling is het Koninklijk Paleis, Brederodestraat 16, 1000 Brussel. Je wordt betaald
volgens het aantal dagen van tewerkstelling in het barema NDA1. Van 11 juli tot en met 22
juli werk je in het militair huis om het onlinereservatiesysteem voor de tijdelijke
tentoonstelling te ondersteunen. Dit van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u00. Van 23 juli
tot en met 28 augustus werk je aan het onthaal van de tijdelijke tentoonstelling. Dit
volgens een variabel werkrooster met inbegrip van zaterdag en zondag, van 9u30 tot
17u30.
Er is een infomoment gepland op 20 juli van 13 tot14u waar de toelichting zal worden gegeven
over de opdrachten door de medewerkers van het koninklijk paleis. De aanwezigheid op dit
moment is verplicht.
Wat verwachten we van jou? Voor de periode van 11 juli tot 22 juli beheer je het online
reservatiesysteem en beantwoordt je de vragen per mail.
Voor de periode van 23 juli tot 28 augustus word je ingezet aan het onthaal van de tijdelijke
tentoonstelling. Je controleert de reservaties, biedt hulp bij het scannen van de
toegangsbewijzen en lost eventuele reservatieproblemen op. We verwachten dat je
communicatief bent en dat je de bezoekers vriendelijk te woord staat. Je beheert ter plaatse
het reservatiesysteem.

Voorwaarden:
• Je bent minstens 18 jaar oud
• Je kan een geïnformatiseerde tool voor online reservaties vlot gebruiken voor het raadplegen
en aanpassen of toevoegen van gegevens.
• Je bent vertrouwd met het gebruik van een mailbox en van de courante office-toepassingen
(Outlook, Word en Excel).
• Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt
Gelieve te solliciteren via het formulier, te bezorgen aan selections-selecties@belspo.be voor 24 juni
2022.

