
 

 

 

 

 

 

GEZOCHT: jobstudenten techniek & bar RITCS Café 

 

Het RITCS café is het cultuurcafé van de Erasmushogeschool in de Dansaertstraat te Brussel. 
We organiseren voor en door studenten een brede waaier aan evenementen. Concerten, 
comedy-avonden, debatten, spelletjesavonden, en nog veel meer voor iedereen die plezier, 
cultuur of gezelschap zoekt in een aangename context.  

Functie: Je bent medeverantwoordelijk voor de technische kant van de evenementen en helpt 
ook mee achter de bar. (De combinatie techniek en bar is ideaal, maar we zoeken ook mensen 
die enkel bar doen.) 

 

Taken: 

- Je helpt mee de zaal klaarzetten en het technisch materiaal in- en uitladen; 
- Je sluit de geluidsversterking aan; 
- Je stelt de belichting af; 
- Je installeert en bedient elektronische toestellen (bv. laptops voor projectie); 
- Dit werk combineer je idealiter met bediening aan de bar. 

Profiel: 

- Je bent student in het academiejaar 2022-2023, bij voorkeur aan de 
Erasmushogeschool Brussel; 

- Je bent minstens één avond per week vrij. Je zal vooral op dinsdag- en 
donderdagavonden werken, nooit in het weekend; 

- Je bent bij voorkeur kotstudent of wonende in of rond Brussel;  
- Je bent professioneel, klantvriendelijk en stressbestendig; 
- Je hebt technische kennis over de werking en aansluiting van micro’s, mengpanelen 

en belichting; 
- Je hebt bij voorkeur ervaring in de horeca. 

Aanbod 

- In een jong team werk je mee aan diverse, fijne evenementen; 
- Je verdient €11 per uur via een studentencontract; 
- Je werkt in de bruisende omgeving van hartje Brussel; 

Solliciteren doe je via een mailtje naar alexia.dhertoge1@ehb.be. Ook voor vragen kan je hier 
terecht. Stuur je CV en een korte motivatie die verteld waarom wij niet zonder jou kunnen. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de loop van augustus/september. 
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