Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is de federale wetenschappelijke instelling
belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed
van ons land. Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatorenrestaurateurs voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt
in het erfgoed en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie. Het KIK vormt een
uniek instrument voor de ontsluiting van de wetenschappelijke, fotografische en technische
documentatie in deze domeinen.
Het KIK is thans op zoek, voor de duur van een jaar (verlengbaar), naar een

Voltijds technisch medewerker – klusjesman en chauffeur (m/v) startbaanovereenkomst
De kandidaat zal werken in de ondersteunende dienst Veiligheid en infrastructuur. Zijn functie zal
drie hoofdtaken omvatten:
- Onderhoud van de infrastructuur
o kleine verhuiswerken
o kleine schilderwerken
o het onthaalpersoneel vervangen
o lokalen reinigen
o de elektricien helpen
o lokalen inrichten
o helpen bij de installatie van machines
o verwijderen van overbodig meubilair en machines
- Chauffeur
o besturen van de dienstvoertuigen in België en in het buitenland, onder leiding van de
verantwoordelijke van de zending
o helpen bij het laden, uitladen, terugplaatsen en (de)monteren van het materieel
- Kok
o de vaste kok helpen of vervangen bij het klaarmaken van lichte maaltijden (salades
en soepen)

We vragen:
-

U bent jonger dan 26 jaar – Startbaanovereenkomst;
U kan worden ingedeeld op de Nederlandse taalrol, maar bent bekwaam om te evolueren in
een tweetalige omgeving (Nederlands – Frans);
U bent in staat om fysiek werk uit te voeren en zware lasten te dragen binnen de door de wet
voorziene regels;
U bent zowel in staat om in groep als zelfstandig te werken;
U beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden om vlot om te gaan met
uw collega’s;
U bent reeds minstens drie jaar in het bezit van een rijbewijs B en bent nooit betrokken
geweest bij een verkeersongeval.

We bieden:
-

Een voltijds contract van een jaar (verlengbaar), met ingang vanaf 1 mei 2018;

-

In functie van uw nuttige ervaring, een minimum (voltijdse) bruto maandwedde van €
1.778,35 (NDT1) plus vakantiegeld en eindejaarspremie;
Glijdende werkuren in een 38-urige werkweek;
Tewerkstelling in het KIK te Brussel of op verplaatsing (zendingen in België of het buitenland);
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding;
Vlotte toegang via het openbaar vervoer;
Mogelijkheid tot een tweetaligheidspremie;
Mogelijkheid tot tal van opleidingen bij het BOSA (OFO);
Voordelige collectieve hospitalisatieverzekering;
Fed+ en Belspo voordeelkaarten.

Selectieprocedure:
Gezien de urgentie van deze aanwerving versturen de kandidaten hun volledige dossier
(motivatiebrief, curriculum vitae, scan van het rijbewijs waarover u reeds minstens 3 jaar beschikt en
attest van uw verzekeraar dat u nooit betrokken bent geweest bij een verkeersongeval) ten laatste
op 2 april 2018 om 17u per e-mail naar het adres directeur@kikirpa.be, met als onderwerp
‘Technisch medewerker’.
Onvolledige of te laat verzonden dossiers zullen niet in rekenschap worden genomen.
De selectie van kandidaten op basis van hun dossier zal plaatsvinden op 3 en 4 april 2018. Vijf
kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 9 april 2018.

Contact:
Jeannot ANKAYE
Veiligheid- en Infrastructuurdienst
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Tel.: 02/739.67.22
E-mail: jeannot.ankaye@kikirpa.be

