
 

 

 
 

Kazerne Dossin is een Memoriaal, Museum en Onderzoekscentrum over Holocaust en 

Mensenrechten. Na de opening in 2012 is de site uitgegroeid tot een toonaangevend 

Europees museum dat bakens verzet.  

 

Vacature 
 

Om het team van Kazerne Dossin te versterken, zoeken wij een (v/m/x): 

 

Onderhoudsmedewerker- conciërge 

 
Elke dag opnieuw doen we de deur open om betekenisvolle ervaringen voor bezoekers 

mogelijk te maken. Dat vraagt heel wat werk achter de schermen. Samen met de andere 

leden van je team sta je in voor het onderhoud van de gebouwen en voorzieningen. Jij 
neemt vooral de technische kant van onderhoud en herstellingen op. Daarnaast ben je 

als conciërge ook mee verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. 
Je werkt op de site van Kazerne Dossin in Mechelen. 

 

Kazerne Dossin gelooft dat diversiteit bijdraagt aan de kracht van een organisatie. We 

moedigen mensen van alle achtergronden aan om te reageren op onze vacatures. 

 

Wat verwachten we van je? 

 

● Je voert (kleine) herstel- en onderhoudswerken aan de gebouwen en infrastructuur 

uit. 

● Je ondersteunt bij de logistiek van evenementen en de opbouw van tentoonstellingen 

Kazerne Dossin. 

● Je staat in voor de ontvangst van leveringen. 

● Je bent medeverantwoordelijk voor het toegangsbeheer en de veiligheid.  

● Je werkt occasioneel ‘s avonds of in het weekend. 

 

Wat breng je mee? 

 

● Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring als klusser. 

● Je beschikt over een basiskennis van de Nederlandse taal. 

● Je kan vlot overweg met digitale planningstools of je bent bereid je hierin bij te scholen. 



● Je communiceert open met je collega’s. 

● Je beschikt over een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of je bent 

bereid dit attest binnen de drie jaar te behalen.  

 

Jouw persoonlijke kwaliteiten: 

 

● Je werkt graag correct 

● Je bent zorgzaam in de uitvoering van werkzaamheden 

● Je staat voor dienstverlening en ondersteuning, zowel intern als extern. 

● Je voelt je thuis in een waardegerichte organisatie. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

 

● Een voltijdse (of viervijfde) job waarin je echt het verschil kan maken voor een 

organisatie met een maatschappelijke relevantie. 

● Je maakt deel uit van een dynamisch team waarin open en constructief 

samenwerken centraal staat. 

● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. 

● Een marktconform verloningspakket (barema’s PC 329.01) met extralegale 

voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques). 

● Vergoeding woon-/werkverkeer. 

 

Interesse in deze job? 

 

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen we je graag naar door naar 

www.kazernedossin.eu en onze facebookpagina. Voor meer informatie over de functie, 

contacteer Charlotte Keppens, personeelsadministratie, via 

charlotte.keppens@kazernedossin.eu. 

 

Stuur voor 12 december 2022 een motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail naar: 

vacatures@kazernedossin.eu . 

 

Op basis van de motivatiebrief en curriculum vitae gebeurt de eerste selectie. De best 

gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek in de tweede week 

van januari 2023. De geselecteerde kandidaat kan onmiddellijk starten. 
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