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Vacature jobstudent Brussel Brost (M/V/X) 

80% - bepaalde duur van 16 augustus tot 29 september 2022 
 

1. Context 

Brik – Student in Brussel vzw is een samenwerkingsverband van de Nederlandstalige 
hogeronderwijsinstellingen in Brussel (Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, 
LUCA - School of Arts en de KU Leuven campussen Brussel).  
 
We werken aan de promotie van Brussel als aantrekkelijke leef- en studentenstad en behartigen de 
belangen van het hoger onderwijs in onze hoofdstad. Aan de studenten bieden we een brede waaier aan 
diensten: informatie, huisvesting, mobiliteit, evenementen en zoveel meer.  
 
Brussel Brost is hét gratis studentenfestival van Brussel en de officiële kick-off van het academiejaar. 
Ieder jaar trekt het zo’n 9.000 studenten aan. Dit ééndaags muziekfestival programmeert voornamelijk 
Brusselse artiesten en verschillende randanimaties i.s.m. lokale organisaties. 
 
Brik zoekt momenteel een jobstudent/jobstudente om te assisteren bij de voorbereiding van het festival. 

2. Inhoud van de functie 

‐ Je gaat op zoek naar vrijwilligers, maakt een planning op voor het promoteam, barpersoneel en 
andere vrijwilligers die op het festival actief zijn en bent hun aanspreekpunt in geval van problemen. 

‐ Je rijkt ideeën aan voor randanimatie tijdens het festival. 
‐ Je voorziet de catering voor de medewerkers en volgt dit logistiek op. 
‐ Je assisteert de medewerkers van de cel Communicatie & events bij het uitvoeren van hun taken. 

3. Profiel 

Vereisten 

‐ Je begrijpt en spreekt uitstekend Nederlands 
‐ Je bent flexibel in takenpakket en werkuren 
‐ Je kan problemen zelfstandig oplossen 
‐ Je kan goed samenwerken om een gezamenlijk resultaat te behalen 
‐ Je komt in aanmerking voor een studentencontract en hebt nog geen 475 uur gepresteerd in 2022 

Pluspunten 

‐ Je hebt kennis van het hoger onderwijs in Brussel 
‐ Je bent vaardig met grafische programma’s 
‐ Je hebt ervaring met het organiseren van evenementen 

4. Wat biedt Brik? 

Een voltijdse, tijdelijke tewerkstelling van 16 augustus tot 29 september 2022, met een aantrekkelijk 
verloningspakket, 100% vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer/fiets) en maaltijdcheques. 
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5. Kandideren? 

Zend je cv en motivatiebrief ten laatste op 22 juni 2022 naar brusselbrost@brik.be t.a.v. Marieke 
Naessens.  
 
Licht in je motivatiebrief toe waarom je profiel matcht met deze vacature. Als er werkpunten zijn waarop 
je te kort schiet, mag dat aan bod komen – we appreciëren dat je een eerlijk beeld geeft van jezelf. 
 
Brik wil dat zijn personeel de Brusselse samenleving in al haar diversiteit weerspiegelt. Daarom moedigen 
wij iedereen aan te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, 
filosofische overtuiging, handicap, enz. 
 
Alles wat je wil weten over Brik vind je op brik.be 
Alles over Brussel Brost vind je op facebook en instagram. 
 


