
Wat is Z33 
Z33 is de (inter)nationale plek voor de toekomstverkenners van vandaag. We tasten grenzen  
af op het snijvlak van hedendaagse kunst, design en architectuur. 
Met een uitdagend programma van tentoonstellingen, projecten, kunst in de open ruimte, 
lezingen, rondleidingen en aandacht voor talentontwikkeling houden we de vinger aan de 
pols. En dat in een gloednieuw gebouw van de internationaal gerenommeerde architecte 
Francesca Torzo, in hartje Hasselt. Ons nieuwe gebouw is als een ruwe diamant. Nieuwe 
plannen voor tentoonstellingen, projecten en stomende samenwerkingen broeien volop.

Wat houdt deze functie in
Z33 presenteert het hele jaar door tentoonstellingen met tal van flankerende evenementen  
en –activiteiten. Dagelijks ontvangen we bij Z33 de meest uiteenlopende bezoekers, die 
we professioneel en vriendelijk willen verwelkomen.   

 ● Je verwelkomt alle bezoekers voor de activiteiten van Z33 of van derden in ons  
gebouw. Voor hen ben je het eerste aanspreekpunt en het gezicht van onze werking. 
Je weet hen vlot te woord te staan en zorgt voor een warm onthaal.

 ● Je verwelkomt en ontvangt gasten op B2B events, vernissages, recepties, en staat 
daarbij open voor een protocol en VIP behandeling.

 ● Je verkoopt tentoonstellingstickets en producten gerelateerd aan de tentoonstellingen 
zoals publicaties, catalogi, enz.

 ● Je verschaft informatie over de werking, projecten, tentoonstellingen en activiteiten 
van Z33.

 ● Je zorgt er voor dat de veiligheidsinstructies gerespecteerd worden.

 ● Je bent verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw.

 ● Avond –en weekendwerk behoren tot de opdracht. Z33 is namelijk zes van de zeven 
dagen geopend voor het publiek.

 ● Geregeld versterk je het toezicht-team waarbij je onder andere de bezoekers in de 
tentoonstelling te woord staat terwijl je ook een oogje in het zeil houdt. 

 ● Je helpt ’s morgens en ’s avonds de toestellen in de tentoonstelling op te starten en af 
te sluiten.

 ● Je stuurt jobstudenten (en vrijwilligers) aan, die ook soms aansluiten in een onthaalrol.
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Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur zoekt een



Welk profiel zoeken we
 ● Je bent communicatief sterk en beheerst het Nederlands perfect. Daarnaast spreek 

je ook Frans en Engels. 

 ● Je bent enthousiast, vriendelijk en hebt een positieve houding. Bezoekers van Z33 
weet je op een gastvriendelijke en professionele manier te verwelkomen en hen op 
weg te zetten binnen de projecten van Z33. Je bent niet bang om op mensen af te 
stappen en je vindt het geweldig om hen warm te onthalen en hen te helpen bij vragen. 

 ● Flexibel en collegiaal werken tussen 8u30 en 19u, door de week en in het weekend is 
geen probleem voor jou. Tijdens avondactiviteiten ben je ook na 19u inzetbaar.

 ● Kennis van kunst of cultuur is geen must maar een gezonde interesse voor cultuur is 
wenselijk.

 ● Je bent een plantrekker en kan losse medewerkers aansturen en opvolgen.

 ● Je kan overweg met computer/tablet/laptop en kan via digitale tools tickets verkopen 
aan bezoekers.

 ● Je bent stressbestendig en kan ‘meerdere balletjes in de lucht houden’.

 ● Z33 maakt geen onderscheid tussen kandidaten op basis van gender, etniciteit of 
beperking.

Aanbod
 ● Een contract van onbepaalde duur.

 ● Een uitdagende voltijdse functie in een dynamische werkomgeving in Hasselt. 

 ● Loon volgens het Paritair Comité 329.01 (categorie A3), met aanvullende voordelen 
als maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering. 

 ● De ondersteuning en betrokkenheid van fijne collega’s en andere professionals.

 ● De mogelijkheid om je professioneel te ontwikkelen en het volgen van opleidingen 
relevant voor je functie.

Interesse?
Verras ons met je CV en motivatie via mail naar jobs@z33.be. De kandidaturen bereiken 
ons uiterlijk op zondag 24/04/2021. Vragen over de vacature kan je stellen via hetzelfde 
e-mailadres of via het nummer 011/29 59 60.


