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Departement Cultuur, Jeugd en Media 

 
zoekt jobstudent bij het Roger Raveelmuseum 

 
Museummedewerker 

 
Contractueel, deeltijds 

Standplaats: Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2, 9870 Machelen-aan-de-Leie 
Periode: 16 juni tot en met 18 juli en/of 21 juli tot en met 1 augustus 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
FUNCTIECONTEXT 
 
Roger Raveel, de beroemdste zoon van Machelen, heeft ondanks zijn internationale erkenning nooit zijn 
geboortedorp verlaten. Als blijk van waardering voor zijn artistieke loopbaan kreeg hij een eigen museum. 
De befaamde architect Stéphane Beel ontwierp een strak, wit, hedendaags gebouw, dat harmonieert met 
de pittoreske Machelse dorpskern. De collectie van het Roger Raveelmuseum omvat meer dan 300 
schilderijen, 2500 tekeningen en een volledige verzameling grafiek.  
 
JE TAKENPAKKET 
 

• Je beantwoordt de telefoon 

• Je staat in voor het onthaal van de bezoekers, je geeft informatie over het museum, de kunstenaar 
Roger Raveel en de omgeving 

• Je verstrekt tickets, je doet het kassabeheer 

• Je verkoopt publicaties, catalogi, prentkaarten, fiets- en wandelroutes, … 
• Je vult de folders aan in de ruimte van de toeristische dienst 
• Je verleent assistentie bij activiteiten, recepties, enz. 

• Je let op de veiligheid van het publiek, de museale infrastructuur en de tentoongestelde 
kunstwerken 
 

Weekendwerk is inherent aan de functie. Je werkt 5 dagen per week, op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Het uurrooster is van 10.45u tot 17.15u met tussendoor een half uur pauze. 
 
JE PROFIEL 
 
FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 
De jobstudenten moeten aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen: 
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- Je moet minsten 15 of 16 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs 
gevolgd hebben op het ogenblik van de aanwerving. 

- Gedurende het school- of academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of deeltijds 
secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd hebben (attest wordt 
opgevraagd bij aanwerving). 

- Je moet een geldig student@work attest kunnen voorleggen (attest wordt opgevraagd bij 
aanwerving). 

 
JE TECHNISCHE COMPETENTIES 
 

- Je bent vriendelijk, hulpvaardig, stipt en flexibel. 
- Je kunt uitstekend Nederlands en hebt noties van Frans, Engels en Duits. 
- Je hebt kennis van MS Office: Excel, Word en Outlook. 

 
JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 
 
Samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van 
persoonlijk belang is. 
 
Verantwoordelijkheid nemen 
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. 
 
Klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen 
en er adequaat op reageren. 
 
Zorgvuldigheid 
Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten. 
 
Flexibiliteit 
Jouw werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten aanzien 
van verschillende personen op een efficiënte wijze jouw gedrag kunnen aanpassen. 
 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische 
ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! 
 
ONS AANBOD 
 

- Wij bieden je een leerrijke studentenjob aan in een toffe werkomgeving. 
- Voor jobstudenten jonger dan 21 jaar bedraagt het salaris € 1.546 bruto/maand (bij een 

tewerkstelling aan 100%).  
- Voor jobstudenten van 21 jaar en ouder bedraagt het salaris € 1.846,57 bruto/maand (bij een 

tewerkstelling aan 100%). Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.  
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- Jobstudenten genieten van gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en hebben ook recht 
op een fietsvergoeding. 

- Een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag. 
- De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, afkomst of handicap. 

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 
 
HOE SOLLICITEREN? 
 

Heb je interesse in deze functie? 

Solliciteer ten laatste op dinsdag 18 mei 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitaties.cjm@vlaanderen.be. Je 
stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitaties.cjm@vlaanderen.be of per post naar: 
Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, ter attentie van Caroline De Greve. 

 
SELECTIEPROCEDURE 
 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende standaard sollicitatieformulier. 

 

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem 
dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. 

 
NOG VRAGEN? 
 

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: 
 
Kathy De Wulf 
Roger Raveelmuseum 
Gildestraat 2, 9870 Machelen-aan-de-Leie 
Tel: 09 381 60 00 
kathy.dewulf@vlaanderen.be 
 
Voor extra informatie over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met: 
 
Charlotte Vanfleteren, selectieverantwoordelijke 
Departement Cultuur, Jeugden Media 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:sollicitaties.cjm@vlaanderen.be
mailto:sollicitaties.cjm@vlaanderen.be
mailto:kathy.dewulf@vlaanderen.be


 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
pagina 4 van 4        
 

Adres: Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel 
Tel: 02 553 15 94 
charlotte.vanfleteren@vlaanderen.be  
 
OVER HET DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 
 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie 
van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die 
raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te 
bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen. 
Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele 
en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn. 
 
De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? 
Solliciteer dan vandaag nog. 

mailto:charlotte.vanfleteren@vlaanderen.be

