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GELEGENHEIDSJOBSTUDENTEN CULTUUR- 

EN MUZIEKCENTRUM KORTRIJK 
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: Gelegenheidsjobstudent 

Cluster:  Vrije Tijd 

Team:   Cultuurcentrum  

Loonschaal:  Jobstudent 

Rapporteert aan: Exploitatieverantwoordelijke 

 

Doel van de functie 
 

Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol onthaal van de bezoekers van het Cultuur- en 

Muziekcentrum Kortrijk. Je staat ervoor in dat de talrijke voorstellingen in goede banen geleid worden.  

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je staat in voor het onthaal van de bezoekers 

o Je controleert de tickets en begeleidt de bezoekers naar de zaal 

o Je beantwoordt zo goed mogelijk de eventuele vragen en lost de problemen zo goed 

mogelijk op.  

• Je verdeelt het promotiemateriaal  

• Je helpt mee in de bar 

• De meeste voorstellingen gaan door van maandag tot zaterdag (avond). Ook op zondag 

(namiddag) zijn er sporadisch voorstellingen.  

• Je hebt interesse in de culturele sector 

• Je hebt een uitstekende kennis Nederlands en bij voorkeur ook een basiskennis Frans en 

Engels 

 

Competenties  
 

Klantgericht 
Gedreven zijn om de klant te helpen. 

• Je bent altijd vriendelijk. 
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• Je draagt zorg voor je eigen voorkomen. 

• Je blijft beleefd en respectvol bij klachten/ vragen. 

 

Samenwerken 
Gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken. 

• Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 

• Je gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid en mening. 

• Je bent vriendelijk, loyaal en respectvol in de dagelijkse omgang met je collega’s. 

 

Communicatie 
Gedreven zijn om zowel  informatie over te brengen en te ontvangen. 

• Je hanteert een correct taalgebruik. 

• Je legt zaken rustig en zeker uit. 

• Je richt je tot je gesprekspartner. 

 

Kwaliteitsvol werken  
Gedreven zijn om werk af te leveren dat voldoet aan de gevraagde normen. 

• Je voert het werk verzorgd en op een juiste manier uit. 

• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk. 

• Je komt gemaakte afspraken altijd na. 


