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FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 
Receptionist/kassamedewerker (M/V) - Niveau D 

 
De vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen lanceert een wervingsreserve voor receptionist/kassamedewerker 
(M/V) dat zal instaan voor de kassa, het onthaal en het klantenbeheer van de zwembaden van het Centrum, Laken 
en/of Neder-Over-Heembeek. 
 
Het gaat om een polyvalente functie binnen de vereniging Brusselse Zwem- en Badinrichtingen, die het dagelijks 
beheer van het onthaal van de klanten en het beheer van de kassa omvat, met volledige inachtneming van de 
werkingsregels, de hygiëne en de geldende werkprocedures. 
 

- Basisactiviteiten van de vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen  
 
 De vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen staat in voor het beheer, in ruime zin, van de drie openbare 
zwembaden van de Stad Brussel, gelegen in het Centrum, in Laken en in Neder-Over-Heembeek. De zwembaden 
ontvangen jaarlijks zo’n 800.000 zwemmers. De vzw beschikt in haar organisatie over een honderdtal deeltijdse 
of voltijdse occasionele medewerkers (een vijftigtal voltijdequivalenten) en heeft een jaarlijkse huishoudelijke 
begroting van ongeveer 3 miljoen euro. Ze werkt nauw samen met de Stad Brussel, die het evenwicht van de 
financiering verzekert alsook het algemeen technisch onderhoud en de renovatieprojecten van de zwembaden en 
van de gebouwen waarin de zwembaden zijn ondergebracht.  
 

- Receptionist/kassamedewerker Functie. 
 

De basisopdracht van het personeel van de receptionist/kassamedewerker is het onthaal en het beheer van het 
cliënteel, het beheer van de kassa en het beheer van het personeel in samenwerking met het administratief 
personeel en de coördinatoren. Zij zien erop toe dat de interne regels van de zwembaden worden toegepast.. 
 

- Taakomschrijving  
 
De taken van het personeel van de receptionist/ kassamedewerker zijn gevarieerd en worden uitgevoerd onder 
toezicht van het administratief personeel. Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst: 
 

- Onthaal en begeleiding van de gebruikers van het zwembad en de openbare baden/douches, 
sauna/hammam (schoolgroepen, clubs, het publiek); 

- Verkoop van toegangsbewijzen/abonnementen volgens de geldende tarieven en procedures; 
- De klanten informeren over openingstijden, werkwijzen, aangeboden activiteiten en 

klachtenbehandeling; 
- Het beantwoorden van de telefoon en het doorsturen van gesprekken naar verschillende afdelingen; 
- Het invullen van verkoopstatistieken tabellen; 
- Beheer van online reserveringen volgens de huidige modaliteit; 
- Regelmatige updates van communicatiemiddelen (website, facebook,...); 
- Controle en beheer van de kassa en de voorraden 
- Beheer van de sleutelkast en andere werkinstrumenten van het personeel; 
- Het oplijsten, sorteren en opbergen van gevonden voorwerpen; 
- Plaatsing van mededelingen aan klanten; 
- Controle van de aanwezigheid van het personeel volgens de roosters en invullen van de presentielijst; 
- Afwezigheid melden en de secretariaten en/of coördinatoren op de hoogte brengen; 
- Technische of materiële anomalieën melden aan de bevoegde diensten en aan de administratie. 
- occasionele administratieve bijstand in het secretariaat. 
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- Samenwerkingsverbanden:  

 
Intern : met de administratief secretaris, de adjunct-directeur, de directeur, de coördinatoren en alle medewerkers 
van de vzw. 
 
Extern : met de diensten van de Stad Brussel (Sportdienst, Openbaar Onderwijs, Speciale Technieken...), klanten, 
verenigingen, clubs en scholen, externe dienstverleners.  
 

 
- Vereiste kennis en ervaring  

 
- Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau D-functies bij de federale, 

gewestelijke of gemeentelijke overheidsdiensten; 
- Communiceert goed en effectief aan de telefoon en in het openbaar ; 
- Beheersing en promotie van de verkochte diensten en producten; 
- Gemakkelijk gebruik van IT-instrumenten; 
- Goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans of het Nederlands; 
- Verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Beschikbaarheid; 
- Behulpzaamheid; 
- Bestand tegen stress; 
- Beleefdheid, geduld en vriendelijkheid; 
- Tact, diplomatie en discretie; 
- Georganiseerd en flexibel;  
- Vermogen om zich aan te passen en te integreren in een team; 
- Goede communicatieve vaardigheden, organisatorische vaardigheden en respect voor 

ontvangen instructies; 
- Goed bestand tegen stress; 
- Enige beroepservaring op het gebied van receptie en kassa. 
 

- Arbeidsvoorwaarden  
 

- Voltijdse uurregeling met pauzes, 38u/week over 6 dagen, van maandag tot zondag of 
halftijdse uurregeling met pauzes, 19u/week over 3 dagen, van maandag tot zondag;  

- Uurschema’s van 2, 3 of 4 weken (met ploegendienst), afhankelijk van het zwembad, 
om de dienstverlening voor het publiek tijdens de openingsuren tussen 7 uur en 20 uur 
30 te verzekeren;  

- Plaats van tewerkstelling: Brussel-Centrum, Neder-Over-Heembeek, Laken;  
- Bezoldiging op basis van de geldende salarisschalen van de Stad Brussel (niveau D);  
- Aanvullende voordelen: Maaltijdcheques (8 euro/werkdag), volledige terugbetaling 

MIVB-abonnement, gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, fietsvergoeding 
voor het traject tussen werkplaats en woonplaats, vrijstelling remgeld in de IRIS-
ziekenhuizen (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, UKZKF), 
aanvullende sociale voordelen van de Stad Brussel (SoBru).  

 
- Sollicitatie  

 
CV en motivatiebrief uiterlijk op 30 september 2021 te bezorgen 

in een gesloten enveloppe  of via e-mail aan stephanie.buchet@brucity.be 
vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen   
Ter attentie van de Directie 
Lombartsijdestraat 120 
1120 Brussel  


