
 

 

VACATURE JOBSTUDENT 

KLANTENCONTACT EN - ADMINISTRATIE 

Het Huis van het Nederlands Brussel wil van het Nederlands een troef maken voor zoveel mogelijk 

Brusselaars.  

De organisatie: 

 informeert en test mensen die Nederlands willen leren en adviseert hen over cursussen, zelfstudie en 

Nederlandstalige activiteiten. 

 schrijft zijn klanten in voor de meest geschikte cursus Nederlands.  

 helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen. 

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

geven. 

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

  

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een jobstudent voor klantencontact en –administratie in 

het team Screening & Oriëntering  

 met een studentenovereenkomst  

 voor de periode van oktober 2020 tot en met januari 2021 

 met een uurrooster van 1 à 2 dagen per week (of meerdere dagen per week gedurende een kortere 

periode, bijv. 1 of 2 maanden) 

JOUW OPDRACHT 

Als jobstudent ondersteun je het team Screening & Oriëntering in klantencontact en -administratie. Dat 

team leidt anderstalige volwassenen naar een cursus of een oefenkans Nederlands die het best aansluit 

bij hun profiel.  

Je springt in bij volgende taken: 

 onthaal van klanten 

 vraagdetectie (waarvoor komt de klant precies?) 

 uitleg en begeleiding van logische testen 

 hulp bij administratieve controle van inschrijvingsdossiers 

 beantwoorden van infomails 

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

JOUW PROFIEL 

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

onderwijs of bent net afgestudeerd). 



 

 

 Je spreekt perfect Nederlands en vlot Frans en Engels.  

 Je vindt administratief werk uitdagend en werkt dit nauwkeurig af. 

 Je bent klantvriendelijk. 

 Je werkt planmatig en efficiënt. 

 Je behoudt kalmte in stressvolle situaties en drukke periodes. 

 Je werkt zowel goed zelfstandig als in teamverband. 

 Je bent vertrouwd met het MS Office-pakket Word/Excel. 

Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is 

belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. 

STATUUT EN LOON 

Je krijgt een studentenovereenkomst met 

 een loon volgens loonbarema A2 van paritair comité 329.01 (brutoloon: 11,84 euro per uur). 

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

MEER INFO 

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

Heb je vragen over de job? Neem contact op met kristien.verheyen@huisnederlandsbrussel.be. 

 

 

 

SOLLICITEREN 

Heb je interesse?  

Stuur je motivatie en je cv naar talent@huisnederlandsbrussel.be, ter attentie van Kristien 

Verheyen. 

Je kan rekenen op onze discretie. 

http://www.huisnederlandsbrussel.be/
mailto:talent@huisnederlandsbrussel.be

