
Het Kaaitheater is een podium voor theater, dans, performance en debat, verankerd in Brussel en met de 
blik op de wereld gericht. De ploeg van het Kaaitheater bestaat uit 38 geëngageerde medewerkers. 
Samen maken we een programma mogelijk van zowat 250 voorstellingen per jaar, vanuit twee locaties 
in de Brusselse kanaalzone: onze ‘grote zaal’, het Kaaitheater aan de Sainctelettesquare, en de kleinere 
Kaaistudio’s in de O.L.V. van Vaakstraat. 
 
 
Kaaitheater zoekt een deeltijdse medewerker onthaal voor onmiddellijke indiensttreding  
GECO statuut, vervangingsgscontract, 50% 
 
Functieomschrijving 

- je onthaalt alle bezoekers overdag van de kantoren en het theater 
- je beantwoordt de binnenkomende telefoons en mails 
- je verzorgt de verdeling van post en pakjes 
- je past gegevens aan in het adressenbestand van bezoekers en contacten 
- Je bent op de hoogte van het Kaaitheaterprogramma, beantwoordt de eerste vragen van 

bezoekers en verwijst hen als nodig door naar andere collega’s 
- je zorgt er mee voor dat het onthaal een plek is waar het aangenaam aankomen is 

 
 

Vereiste kwaliteiten 
- je hebt ervaring in een klantgerichte gerichte job 
- je bent vlot en contactvaardig 
- je spreekt Nederlands, Frans en hebt noties van het Engels 
- je hebt een basiskennis van MS Office 
- je woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en komt in aanmerking voor een geco-statuut 

 
Volgende elementen zijn pluspunten 

- je hebt ervaring als onthaalmedewerker 
- je hebt interesse voor podiumkunsten 
- je bent onmiddellijk beschikbaar 

 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine, handicap. 
 
Aanbod 

- een aantrekkelijke werkplek, in een team van enthousiaste collega’s 
- een vergoeding volgens de barema's van het Paritair Comité 304; looncategorie C, rekening 

houdend met anciënniteit (https://podiumkunsten.be/sites/default/files/2018-
10/minimum%20weddeschalen%20podiumkunsten%20meer%20dan%204%20maanden.pdf) 

- een halftijds vervangingscontract 
- een werkplek aan de Sainctelettesquare in Brussel; vlot bereikbaar met trein, tram, bus en metro 
- 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 
- maaltijdcheques, groepsverzekering, 13de maand  

 
Interesse in deze job? 
Stuur je motivatiebrief met cv naar job@kaaitheater.be.  
Voor meer info kan je terecht op 02/201.58.58 (Nadia El Boubsi). 
Alle kandidaturen worden met aandacht en discretie behandeld. 


