Brandweerzone Centrum bestaat uit 13 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net
geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het
vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en
technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent.
Wil je graag een vakantiejob in deze boeiende en maatschappelijk relevante organisatie? Wij
zoeken een:

Jobstudent voor de dienst Onthaal & Balie
Je werkomgeving:
De Dienst Onthaal & Balie werkt dagdagelijks aan een goed onthaal van burgers en
bezoekers en draagt bij tot een professionele uitstraling van de zone.
Ben jij een flexibele duizendpoot die ervan overtuigd is dat bezoekers zich onmiddellijk
welkom moeten voelen in de zone. Kan je goed luisteren en mondeling communiceren?
Kriebelt het bij jou om onderstaand takenpakket in te vullen met oog voor detail en
afwerking? Dan ben jij mogelijk de persoon die we zoeken voor de invulling van de functie
van jobstudent onthaal en balie.
Je taken:
Jouw taken bestaan uit:
-

Opvangen van wespentelefoons
Dit is jouw belangrijkste taak.
In het wespenseizoen ontvangen we heel veel telefoons van burgers met vragen over
wespenverdelging. Je luistert actief naar hun vragen en helpt hen verder, zodat zij op
een goede dienstverlening van de zone kunnen rekenen.

-

Je verzorgt het onthaal aan de balie en via de telefoon. Samen met andere collega's
beman je ook de balie en beantwoord je telefoons en maak je bezoekers wegwijs in
de Brandweerzone.
Je behandelt de inkomende en uitgaande post en zorgt in samenwerking met de
koeriers voor een interne postbedeling tussen de verschillende kazernes.

-

-

Je staat in voor het beheer van de vergaderzalen en de catering. Je beheert het
materiaal dat wordt gebruikt voor het vergaderen.
Je doet voor de catering van vergaderingen, onthaal en recepties de nodige
bestellingen.
Je zorgt voor een onberispelijk uitzicht van de voor de bezoekers toegankelijke delen
van de hoofdkazerne, je verzorgt de planten, waakt over de netheid en hebt oog voor
de details die de uitstraling van de organisatie in de verf zetten.
Je schrikt er niet voor terug om onverwacht opduikende problemen op creatieve
manier op te lossen en neemt initiatieven om het onthaal van burgers en bezoekers
verbeteren

Voorwaarden:
Algemene voorwaarden:
- Je bent student
- Je hebt de leeftijd van 16 jaar bereikt
- Nog niet eerder tewerkgesteld in de zone
Omdat we zoveel mogelijk studenten de kans willen geven om kennis te maken met
onze zone, kan je maar één maal als jobstudent worden tewerkgesteld. Pas wanneer
er geen nieuwe kandidaten zijn voor deze job kan je opnieuw worden aangesteld.
Bijkomende voorwaarden – specifiek voor deze vakantiejob:
- Je bent student in de 3° graad ASO / TSO
Periode:
Voor deze vakantiejob kan je een keuze maken tussen de maanden augustus (hele maand)
en september (3 weken)
Werkrooster:
Je werkt in dagdienst, geen weekendwerk.
Verloning:
Salarisschaal E1 (1.884,70 bruto/maand)
Als je met de fiets komt, heb je recht op een fietsvergoeding. Wanneer je gebruik maakt van
het openbaar vervoer, betalen we je kosten terug mits het indienen van je vervoersbewijzen.
Plaats van tewerkstelling:
Hoofdkazerne van de Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent
Hoe solliciteren?
Vul alle gegevens in op het webformulier dat je kan raadplegen op onze website.
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Brenda Claeys
(brenda.claeys@bwzc.be of 09/268.88.99)

