
 

 

 
 
 
 
 
 
Vacature Administratief medewerker (50%) 

 
Z33 is de (inter)nationale plek voor baanbrekers op het snijvlak van hedendaagse 

kunst, design en architectuur. We tasten de grenzen tussen disciplines af met een 

uitdagend programma van tentoonstellingen, projecten, kunst in de open ruimte, 

lezingen, rondleidingen, … Maatschappelijke vragen zijn nooit veraf. Via poëtische 

confrontatie houden we de vinger aan de pols en verbeelden we hoe de wereld kan zijn. 

En dat in een nieuw 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. Samen met een ploeg van 30  

collega’s polijsten we Z33 en zetten we het huis op de regionale en (inter)nationale 

kaart.  

 

Om het team te versterken zijn we op zoek naar een administratief 

medewerker: 

 
Functieomschrijving 

• Je bent het eerste aanspreekpunt zowel op kantoor, als via telefoon of e-

mail 

• Je verzorgt allerlei administratieve taken 

• Je staat in voor de opstart , uitbouw en het beheer van klantgegevens met 

CFM software Teamleader 

• Je beheert het economaat, de bibliotheek en het archief 

• Je bent back-up voor de planning en administratie publiekswerking  

 

 

 

 

 



 

 

Profiel 

• Je kan vlot werken met MS Office. Je bent goed in dataverwerking in Excel 

en leert makkelijk werken met nieuwe ICT-tools. Kennis van Teamleader is 

een pluspunt. 

• Je bent communicatief sterk en beheerst het Nederlands perfect. Kennis 

van Frans en Engels is een pluspunt. 

• Je bent enthousiast, vriendelijk en hebt een positieve houding. Je weet 

iedereen op een gastvriendelijke en professionele manier te verwelkomen 

en verder te helpen. 

• Je bent sterk in administratie en plannen en zeer nauwgezet.  

• Je bent een teamplayer en een plantrekker  

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

• Kennis van kunst of cultuur is geen must maar een gezonde interesse voor 

cultuur is wenselijk. 

 
 
Aanbod 

• Een halftijds bediendeovereenkomst van bepaalde duur met onmiddellijke 

ingang en t.e.m. 31/12/2022. Met optie verlenging en uitbreiding uren. 

• Een dynamische werkomgeving in Hasselt met mogelijkheid op thuiswerk.  

• Loon volgens barema A3 binnen PC 329.01 sector cultuurspreiding, 

aangevuld met extralegale voordelen (eindejaarspremie, woon-werkverkeer, 

maaltijdcheques) 

 

Interesse? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk op 27 mei 2022 naar jobs@z33.be. 

In de week van 30 mei hoor je of je erbij bent. Je ontvangt dan een uitnodiging 

voor een kennismakingsgesprek. Vragen over de vacature kan je stellen via 

hetzelfde e-mailadres of via het nummer 011/29 59 60. 

 

Z33 selecteert op basis van je ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden en 

maakt geen onderscheid tussen kandidaten op basis van gender, etniciteit of 

beperking.  

 


