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Vacature studentenjob bij Brik – Cel Huisvesting | 2022 

1. Wat is Brik? 

Brik – Student in Brussel vzw is de servicedesk voor studenten in Brussel. Met steun van de Vlaamse 
Overheid werkt Brik aan de promotie van Brussel als studentenstad. Je kan bij ons terecht 
voor huisvesting, mobiliteit, stadsleven en evenementen. 

2. Studentenjobs cel studentenhuisvesting 

In de zomermaanden van 2022 is Brik voornamelijk bezig met de verhuur van beschikbare 
studentenkoten. Tegelijk worden dan ook de koten die vrijkomen, gecontroleerd en gepoetst. Daarnaast 
zoeken we ondersteuning om de vakantieperiodes van collega’s op te vangen.  
 
We zijn op zoek naar jobstudenten voor 2 verschillende functies:  
 

Frontdesk Onderhouds- en poetsteam 

‐ Meerdere beschikbare plaatsen  
‐ Tussen 20 juni en 23 september 2022 
‐ Minimale duur: 1 maand 

bij voorkeur 6 weken of langer 
 
‐ 1 dag zaterdagwerk: 2 juli 2022 

‐ Meerdere beschikbare plaatsen  
‐ Tussen 30 juni en 23 september 2022 
‐ Minimale duur: 1 maand 
 

3. Takenpakket 

Frontdesk Onderhouds- en poetsteam 

‐ Begeleiden van Kottours met potentiële nieuwe 
huurders 

‐ Opvolging van nieuwe huurcontracten 
‐ Verscheidene administratieve taken 

(archivering, etc.) 
‐ Eerstelijnscontact voor vragen van huidige 

huurders.  
‐ Kennis van het Nederlands en Engels vereist. 

‐ Zomerschoonmaak van gemeenschappelijke 
ruimtes en kamer in studentenhuizen 

‐ Kleine technische klussen en interventies 
‐ Transport naar containerpark enz...) 
‐ Schilderwerken 
 

4. Vereisten 

‐ Je bent ten minste 18 jaar oud 
‐ Je hebt nog voldoende uren over om als jobstudent te werken (zie https://www.studentatwork.be/) 

5. Pluspunten 

‐ Je studeert of gaat studeren aan één van de partnerinstellingen van Brik (VUB, KU Leuven, LUCA, 
EhB, Odisee). 

‐ Ervaring als front officemedewerker of onderhoudsmedewerker.  
‐ Je woont of bent vertrouwd met Brussel.  
‐ Kennis van de Franse taal (voor onderhouds-en poetsteam) 

6. Wanneer? 

‐ 5 Dagen per week (maandag- vrijdag) 
‐ Van 08:45u tot 17:15u 
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7. Wat biedt Brik? 

‐ Een aantrekkelijk marktconform loon 
‐ Maaltijdscheques 
‐ Vergoeding van woon-werk verkeer 

8. Interesse? 

Stuur een mailtje met je CV en een korte motivatie naar welkom@brik.be, ten laatste tegen donderdag 
12 mei 2022 ter attentie van Maarten Matthijs.  
 
Vermeld zeker of je kandideert voor de Frontdesk, het onderhouds- en poetsteam of beide!  
 
Meer info over Brik vind je op brik.be. 
 


