
vacature portier hetpaleis (m/v/x)
hetpaleis is een groot podiumkunstenhuis voor een jong publiek. Vanuit hartje Antwerpen
produceert, creëert en presenteert het kwalitatieve theater- en dansvoorstellingen voor een
breed en divers publiek. Het is een bruisende plek waar mensen en verhalen elkaar
ontmoeten. hetpaleis is op zoek naar een portier (m/v/x).

functieomschrijving

- Je bent het centrale aanmeldingspunt voor kunstenaars, personeel, bezoekers en
leveranciers. Uiteraard verwelkom je onze bezoekers hartelijk en verwijst hen zo efficiënt
mogelijk door;

- Je werkt vlot met de telefoon- en alarmcentrale. Zo garandeer je de bereikbaarheid van
het gebouw en en neem je gepast actie bij meldingen;

- Je vormt het centrale meldpunt voor werkpunten aan het gebouw (liften, sloten,
signalisatie ...);

- Je roept conform de veiligheidsprocedures hulp in bij crisis- en probleemsituaties en je
bent mee verantwoordelijk voor een eventuele evacuatie van het gebouw;

- Je bent mee verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het gebouw. Je rapporteert
onregelmatigheden en voert bij een afsluitende shift steeds een zorgvuldige
controleronde uit;

- Je beheert de sleutels van het gebouw;
- Je verzekert de permanentie tijdens de openingsuren van het gebouw;
- Je zorgt voor de verdeling van de in - en uitgaande post;
- Je garandeert aan het einde van je shift steeds een vlotte overdracht naar je

collega-portiers toe.

profiel
- Je bent sociaal vaardig en een vlotte communicator;
- Je bent punctueel en behoudt een goed overzicht van wie er zich in het gebouw bevindt

en welke evenementen er gaande zijn;
- Je weet onregelmatigheden aan het gebouw soepel te inventariseren en te rapporteren;
- Je kan je snel de veiligheidsprocedures van hetpaleis eigen maken en ze toepassen

wanneer nodig. In een crisissituatie houd je het hoofd koel;
- Op het vlak van software schrikt Google Workspace en Microsoft Office je niet af;
- Je bent bereid om flexibel te werken: avond- en weekendwerk zijn voor jou geen

probleem.

aanbod
- een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een dynamisch

podiumkunstenhuis;
- een verloning volgens de CAO Podiumkunsten aangevuld met extra voordelen

(hospitalisatieverzekering, tussenkomst woon-werkverkeer);
- indiensttreding bij voorkeur vanaf 1 maart 2022 (te bespreken);

solliciteren
Stel je kandidaat en bezorg je motivatiebrief en cv voor 1 februari 2022 aan zakelijk
coördinator Kurt Lannoye via kurt.lannoye@hetpaleils.be. Voor meer informatie kan je
terecht op hetzelfde e-mailadres.

aanwervingsbeleid
hetpaleis vindt gelijke kansen ontzettend belangrijk en beschouwt diversiteit binnen de ploeg



als een meerwaarde. We moedigen iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, culturele
achtergrond of seksuele geaardheid, aan om te solliciteren.


