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Functiebeschrijving 

Gelegenheidsjobstudenten Musea en Erfgoed 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Gelegenheidsjobstudent 

Directie:  Mens en Samenleving  

Team:   Musea en Erfgoed 

Rapporteert aan: Exploitatieverantwoordelijke 

 

Doel van de functie 
 

Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de verjaardagsfeestjes voor jonge kinderen 

en het kwaliteitsvol verzekeren van de opvangmomenten van de talrijke groepen in het 

onthaal van het Museum. 

Verantwoordelijkheden 
 

 Je staat in voor het onthaal van de bezoekers: 
o Je geeft korte uitleg over het museum 
o Je legt het systeem van lockers uit. 
o Je beantwoordt zo goed mogelijk de eventuele vragen. 

 Je start het museum op: 
o Je legt de schermen aan en controleert of alles werkt. 
o Je zet de nodige attributen klaar. 

 Je bent aanwezig in het museum: 
o Je lost zo goed mogelijk de eventuele problemen op 
o Je controleert de schermen/apparaten 
o Je zorgt voor de netheid in het museum. 

 Je begeleidt verjaardagsfeestjes voor jonge kinderen: 
o Je zet het materiaal klaar. 
o Je geeft een introductie en begeleidt een groepje kinderen (max. 4) 
o Je ruimt de gebruikte materialen op 
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Kenniscompetenties 
 

 Je hebt een minimale kennis van de bediening van de audiovisuele apparaten 

 Je hebt een basiskennis van Frans en Engels (= pluspunt) 

 Je hebt interesse in de collectie van het museum 
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Generieke competenties –  waarden stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 1 
1.1 Reactieve klantgerichtheid 

 
2. Samenwerken – niveau 1 

2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 
 

3. Integriteit – niveau 1 
3.1 Regels respecteren 

 
4. Kostenbewustzijn – niveau 1 

4.1 Kostenbewust handelen 
 

5. Veranderingsgericht – niveau 1 
5.1 Open staan voor verandering 
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Functiegebonden competenties 
 

1. Leidinggeven – niveau 1 
1.1 Operationeel aansturen  
 

2. Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 1 
2.1 Zelfstandig werken 
 

3. Mondelinge Communicatie – niveau 1 
3.1 Kunnen communiceren 
 

4. Flexibiliteit – niveau 1 
4.1 Planning/aanpak aanpassen 

 
5. Initiatief en proactief – niveau 2 

5.1 Initiatief nemen 
5.2 Pro-actief handelen 

 
6. Ontwikkelingsgerichtheid – niveau 1 

6.1 Leerbereidheid tonen 
 

7. Kwaliteitsgerichtheid – niveau 1 
7.1 De eigen kwaliteit bewaken 

 
 

 

 


