
 
 

Voor de zevende editie van het Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival 
zoeken wij gemotiveerde studenten die ons dynamisch team willen versterken! 
 
Werkgever : Explore.Brussels vzw 
Activiteit : rondleidingen – cultureel toerisme 
 
Beschrijving van de vzw : 
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.  

 

Adres : Brugmannlaan 405 – 1180 Brussel 

Contact : Greta Horgen – greta@explore.brussels 

 

Taken : Je bent verantwoordelijk voor het onthaal van bezoekers in één van de 

prachtige Art Nouveau- of Art Deco-gebouwen die tijdens het festival geopend worden, 

de verkoop van diverse artikelen (boeken, wandelkaarten, tasjes ...) en het 

verstrekken van informatie aan het publiek. 

 

Profiel : Je bent dynamisch, vriendelijk, geïnteresseerd in architectuur en cultuur. Je 

kan je vlot uitdrukken en spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels. 

 

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.  In geval van een beperking, gelieve ons uitleg te 

verschaffen over uw situatie. 

 

Dagen : Zaterdag en zondag 11-12, 18-19 en 25-26 maart 2023 

Vergoeding : €11,59/u op zaterdag en €13,92/u op zondag 

Type van contract : Studentenjob 

 
Interesse ? 
Mail je CV en je beschikbaarheden naar Greta Horgen – greta@explore.brussels, voor 
10 februari 2023 om middernacht. 
 


