
 

Vacature jobstudent - Huis van het Nederlands Brussel zomer 2019| 1 

 VACATURE JOBSTUDENT  

Zomer 2019 

 

HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT: 

 een jobstudent (m/v) 

 te presteren in september - oktober 2019, tijdens één (of meerdere) van volgende periodes: 

 23/9 t.e.m. 3/10 

 7/10 t.e.m. 17/10 

 21/10 t.e.m. 24/10 

 in een studentencontract (80%) van bepaalde duur 

1 VOORSTELLING VAN HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL 

Het Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of 
gebruiken. Het Huis: 

 ontvangt mensen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie en neemt testen af,   

 zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen, 

 stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te 

geven in hun werking, 

 werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands in de hoofdstad. 

2 TAAKOMSCHRIJVING 

Als jobstudent ondersteun je logistiek en administratief het team ‘screening en oriëntering’. Dat team 

leidt anderstalige volwassenen naar een cursus Nederlands die het best aansluit bij hun profiel.  

Je springt in bij volgende taken: 

 onthaal verzorgen van klanten 

 uitleg en begeleiding van logische testen 

 hulp administratieve controle van inschrijvingsdossiers 

 beantwoorden van infomails 

 algemene administratieve en logistieke ondersteuning (o.a. archivering) 

3 PROFIEL 

 Je komt in aanmerking voor een studentencontract (d.w.z. je studeert aan een instelling hoger 

onderwijs of bent net afgestudeerd) 

 Je hebt een diploma secundair onderwijs op zak 

 Je spreekt Nederlands en een goede basis Frans + Engels  

 Je vindt administratief werk uitdagend en werkt dit nauwkeurig af 

 Je bent klantvriendelijk  

 Je bent zelfstandig  

 Je kan planmatig en efficiënt werken  

 Je behoudt kalmte in stressvolle situaties en drukke periodes 

 Je werkt vlot in teamverband 

 Je bent vertrouwd in het werken met PC en met MS Office-pakket Word/Excel 

 Je bent bereid om ook 1 avond per week te werken (tot 19u). 
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4 STATUUT  

 Deeltijdse tewerkstelling (80%)  

 Studentencontract van bepaalde duur 

 Loon volgens barema A2 van paritair comité 329.01 (brutoloon 80%: 1.528 euro/maand).   

 Je werkt 30,4 uren per week, verspreid over 4 dagen (maandag t.e.m. donderdag), waarvan 

minstens 1 avond.  

 Volledige terugbetaling van trein- en bus/metrokosten van thuis tot op het werk 

 

5 INFO 

Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. 

Meer info over de job vind je bij Bastien Lévêque/Sayed Darder (Teamcoaches Screening & Oriëntering) 

via teamcoach@huisnederlandsbrussel.be    

 

6 PROCEDURE 

Mail je CV + korte motivatie zo snel mogelijk naar Huis van het Nederlands Brussel.  

teamcoach@huisnederlandsbrussel.be    
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