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Het Koninklijk Belgisch Filmarchief (KBF) is een stichting van openbaar nut waarvan de diverse 
opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in voor het 
bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het publiek. Haar 
activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve doeleinden: een 
permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, schoolactiviteiten, cursussen en 
seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, alsook een uitgebreid documentatiecentrum. 
 
 

We zijn actief op zoek naar een: 

Conciërge/poetsvrouw of man (M/V/X) (Vervangingscontract) 

Als Conciërge van ons museum sta je, onder leiding van je diensthoofd, in voor volgende taken: 
 

- Het museum grondig poetsen (dagelijks (3-4u)) en vuilnis buiten zetten wanneer nodig; 
- Dagelijks het koffiemachine kuisen, aanvullen en bijbestellen wanneer nodig; 
- De voorraad bijhouden van alle nodige spullen zoals toiletpapier, zeep, kuisproducten… en 

bijbestellen indien nodig; 
- Kleine reparaties verrichten zoals oa een lamp vervangen; 
- Contacten bij problemen met de infrastructuur (loodgieterij, lawaaioverlast, geuroverlast...). 

Bij grotere problemen verantwoordelijke contacteren; 
- Netheid en structuur van onze bergruimte in het museum. Af en toe zaken verplaatsen. 
- Onthaal van het museum bij activiteiten in de dag (zoals voor rondleidingen, scholen, 

ateliers, workshops…) en aanwezig zijn; 
- Aanwezig zijn bij leveringen en/of werken die vroeg gebeuren in het museum; 
- Kleine taken zoals: aanvullen van bekers voor koffie en water, presentoirs aanvullen met 

brochures, kassa aanvullen (bikken, enveloppes, papier…); 
 

 
Profiel: 
 

• U bent tweetalig (NL/FR); 

• U heeft interesse voor film; 

• U bent een teamplayer; 

• U bent nauwgezet, autonoom en flexibel; 

• U bent georganiseerd, grondig en kan vlot prioriteiten stellen; 

• U kan zonder problemen gewichten heffen en sleuren; 

• U bent bereid om vroeg te starten (werkuren van 7.30u – 14.30u.) 
 

 
Aanbod 
Wij bieden jou een voltijds vervangingscontract. 

CINEMATEK biedt u de unieke kans om in een uitzonderlijke omgeving te werken in een team van 

gepassioneerde mensen. Je krijgt tevens extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en 

terugbetaling vervoer. 

Interesse? Stuur dan uw CV samen met een motivatiebrief ten laatste op 15/08/2022 naar 

job@cinematek.be. 


