
    

 

Wij zoeken jobstudenten in de functie van verkoopmedewerker 
 

Solliciteer vandaag nog! 
takenpakket 

• Verkoopmedewerker (verkopen tickets, abonnementen ticketbalie, tuinwinkeldesk) 

• Toeristisch infopunt (bezoekers wegwijs maken in het toeristisch aanbod) 

• Verwerken van leveringen, aanvullen van folders, plantenverzorging, aanvullen en op orde houden van de winkel 

• Sporadisch inspringen bij Events  

• Chauffeur toeristisch treintje 
 
 

verwachte gedragsgerichte competenties  

• Verantwoordelijkheid nemen 

• Flexibiliteit 

• Communiceren 

• Klantgerichtheid (behulpzaam) 

• Zorgvuldigheid (oog voor detail - inlevingsvermogen) 

• Betrouwbaar en stressbestendig 

• Discreet en bereikbaar 
 

verwachte technische competenties  

• Je bent taalvaardig, kennis van de Franse taal is een must! Kennis van Engels een pluspunt. Beide talen worden 
getest bij het kennismakingsgesprek. 
 

aanwervings- en deelnemingsvoorwaarden  

• Je bent ingeschreven in een erkende Nederlandstalige onderwijsinstelling 

• Je kan een “Student@work-50days” attest voorleggen 

• Je neemt deel aan en slaagt voor een kennismakingsgesprek 

• Je bent minstens 16 jaar of 15 jaar oud én de eerste 2 studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd  
 

ons aanbod  

• Je wordt tewerkgesteld bij het Agentschap Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38 te 1860 Meise.  

• Je wordt ter plaatse opgeleid door ervaren medewerkers.  

• Je werkt onder schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met een vast uurrooster.  

• De jobstudenten jonger dan 21 jaar worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: 
assistent), zijnde 10.655,96 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) ) of 1.546,00 euro 
bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage. 

• Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele 
personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) of 1.846,57 euro 
bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage. 

• De hierboven vermelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en 
eindejaarstoelage. Je hebt recht op een vakantiegeld en een eindejaarstoelage, waarvan de bedragen pro rata 
worden berekend. 

• De Plantentuin Meise komt voor 100% tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het gemeenschappelijk 
openbaar vervoer. 

• Je hebt onder dezelfde voorwaarden als de personeelsleden recht op een fietsvergoeding. 

• Je hebt recht op een pro rata aantal betaalde vakantiedagen. Alle vakantiedagen worden uitbetaald! 
 
 
 



    
 

 
selectieprocedure 

1) Screening van je cv 
2) Kennismakingsgesprek 

 
Het resultaat word je via mail bezorgd. 
 
hoe solliciteren? 
 
Geïnteresseerd? Stuur een mail met je motivatie en je cv naar carine.zerard@plantentuinmeise.be uiterlijk op 31/10/2021. 
 

meer info nodig? 
 
Carine Zérard, HRM - 02/260 09 21 of carine.zerard@plantentuinmeise.be 
Barbara Puttemans – 02/896 60 97 of barbara.puttemans@plantentuinmeise.be  

mailto:carine.zerard@plantentuinmeise.be
mailto:carine.zerard@plantentuinmeise.be
mailto:barbara.puttemans@plantentuinmeise.be

