KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIE

AUGUSTUS 2022

Vacature
voor
jobstudent
De Koninklijke Sterrenwacht van
België (KSB) zoekt 6
jobstudenten voor tijdens de
opendeurdagen 2022.
De Koninklijke Sterrenwacht
van België (KSB) is een van de
tien Federale Wetenschappelijke
Instellingen (FWI) die deel
uitmaken van de POD
Wetenschapsbeleid. Deze staan
onder toezicht van de federale
minister die bevoegd is voor
Wetenschapsbeleid.
De KSB heeft als opdracht
wetenschappelijk onderzoek uit
te voeren en publieke
dienstverlening te verzorgen in
de domeinen van de
geodynamica en de astronomie.
De KSB is opgedeeld in 4
Operationele Directies.

Je zal tewerkgesteld worden bij de
dienst die de organisatie achter de
schermen van de Opendeurdagen
beheert. We zijn op zoek naar
jobstudenten voor verschillende taken.
Catering:
1 jobstudent zal ondersteuning bieden
achter de schermen bij de catering
voor het personeel en andere kleine
taken. Van deze student wordt
verwacht om te kunnen werken op
zelfstandige basis en aandacht heeft
voor de voedselhygiëne.
Planetarium:
2 jobstudenten zullen worden ingezet
bij de activiteiten van het Planetarium
om de stroom van de bezoekers te
begeleiden. Kindvriendelijk. Tweetalig
is een pluspunt.

Onthaal:
2 jobstudenten zullen worden ingezet
aan het onthaal om de brochures te
verdelen aan de bezoekers en hun
vragen beantwoorden. Tweetalig is een
must, drietalig is een pluspunt.
KAOW:
1 jobstudent zal worden ingezet ter
ondersteuning bij de vlotte organisatie
van de activiteiten (doorstroming
publiek, doorverwijzing naar
gespecialiseerde medewerkers, …). Van
de student wordt verwacht dat deze het
Nederlands en Frans beheerst. Interesse
over de overzeese gebieden is een
pluspunt.

KANDIDATUUR
Heeft u interesse in deze job ? Zend uw CV en motivatiebrief naar de HR dienstKoninklijke Sterrenwacht van België, via e-mail:
hrrob@oma.be en hilde.langenaken@oma.be
voor 10 september 2022
Gelieve te vermelden voor welke job je solliciteerd.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons per e-mail te contacteren.
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