KANAL zoekt een medewerker (m/v/x)
"beheer van de gebouwen"
De Stichting Kanal
De Stichting beoogt een artistiek doel. In de eerste plaats streeft de Stichting Kanal ernaar om een
regionale, culturele pool te creëren in de oude Citroën-garage op het IJzerplein, waarbij de oprichting
van een museum voor moderne en hedendaagse kunst en voor architectuur hoort. Naast beeldende
kunsten wil de Stichting ook alle andere vormen van artistieke creatie (design, architectuur, muziek,
dans, mode, literatuur, poëzie, theater, etc.) of activiteiten die bijdragen tot een beter begrip van
hedendaagse kunst aanmoedigen en verspreiden.
Uw taken
Als medewerker (m/v/x) belast met het beheer van het gebouw werkt u binnen het architectenteam. Uw
belangrijkste taken zijn:
- het architectenteam technisch bijstaan in het dagelijkse beheer van de 35.000 m² van de site;
- visuele controle van technische installaties en regelmatig de uit te voeren onderhouds/reparatiewerken vaststellen;
- de technische verzoeken van de verschillende gebruikers van de site uitvoeren;
- de tussenkomsten van externe technici bepalen, coördineren en controleren;
- de opvolging en controle van de bestellingen van consumptieartikelen verzekeren;
- de nodige aanpassingen voorbereiden en coördineren voor de organisatie van evenementen op
de site;
- deelnemen aan bezoeken van derden in het kader van privatiseringen om de opvolging van de
technische aspecten te verzekeren;
- deelnemen aan beheervergaderingen en de (administratieve) opvolging van beslissingen van de
hiërarchie verzorgen.
Uw profiel en vaardigheden
Om deze functie uit te voeren, beschikt u over de volgende vaardigheden:
- algemene basisopleiding techniek;
- goede praktijkkennis van het Nederlands en Frans;
- beheersing van de gebruikelijke informaticaprogramma’s (zoals Office);
- een ontwikkelde zin voor initiatief en bereidwillig voor het uitvoeren van taken;
- nauwkeurig, proactief en een uitstekend organisatietalent;
- makkelijke integratie in een dynamische werkomgeving;
- flexibel in de werkuren (avonden, weekends);
- uitstekende communicatievaardigheden;
- onmiddellijk beschikbaar.
Ons aanbod
- een voltijds contract van bepaalde duur van 9 maanden;
- u kan meteen aan de slag;
- een aantrekkelijk loon (barema PC 329)

Geïnteresseerd?
Kandidaturen (motivatiebrief en gedetailleerd cv) te richten, per mail, aan de heer Jean-François
Leconte, algemeen secretaris van de Stichting KANAL, op het adres job@kanal.brussels vóór zondag 16
september 2018 middernacht.

