
 
 

Explore.Brussels vzw is op zoek naar een bakfietsbezorger / logistiek helper (flexibel 

4/5-functie) in het kader van het Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival 

die zal plaatsvinden van 11 tot 26 maart 2023. 

 

Werkgever: Explore.Brussels vzw 

Sector(en) van activiteit(en): rondleidingen – cultureel toerisme 

 

Beschrijving van de vereniging: Explore.Brussels is een netwerk van Brusselse 

organisaties voor thematisch toerisme, bestaande uit ARAU, Arkadia, Brussel 

Babbelt, Pro Velo, Korei en La Fonderie.  Samen bieden de verenigingen elk jaar 

een programma van geleide bezoeken aan. Ze hebben elk een eigen en aanvullende 

kijk op de stad en organiseren rondleidingen te voet, per touringcar of per fiets. Sinds 

2017 organiseert Explore.Brussels ieder jaar in maart het Brussels Art Nouveau & 

Art Deco Festival, dat bezoekers de kans biedt om het Art Nouveau- en Art Deco-

erfgoed van Brussel te ontdekken. Bij deze gelegenheid openen zo'n twintigtal 

gebouwen per weekend uitzonderlijk hun deuren.  

 

Contactgegevens: Brugmannlaan 405 – 1180 Brussel 

Contactpersoon: Greta Horgen - greta@explore.brussels 

 

Functie: Deliveryman / logistieke hulp 

Periode: Van woensdag 1 maart t/m vrijdag 31 maart 2023: flexibel 4/5-functie, maar 

voornamelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

Taken: Leveren/afhalen van materiaal op plaatsen die open zijn tijdens het BANAD, 

en helpen bij het organiseren van deze leveringen/afhalingen. Er zal een bakfiets 

aanwezig zijn. 

 

Profiel: Je bent dynamisch, vriendelijk, stressbestendig, in goede fysieke conditie, 

geïnteresseerd in architectuur en cultuur; je houdt van contacten en je kan je 

uitdrukken in het Frans, Nederlands en Engels; en je wilt ervaring opdoen in de 

logistiek en organisatie van culturele evenementen. 

 

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren 

kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, 

geloof, handicap, nationaliteit, enz. 

 

 



Kwalificaties: geen diploma vereist 

Ervaring: geen specifieke professionele ervaring vereist 

 

Type contract: werknemer met contract van bepaalde duur of studentenjob van 

1/3/23 tot 31/3/23 

Vergoeding : volgens de schalen van de CP 329.02 van de Franse Gemeenschap 

salaristrap 2 

 

Procedure: Stuur je CV en motivatiebrief naar greta@explore.brussels vóór vrijdag 

27 januari 2023 om middernacht 

 


