
GEZOCHT:  

SUPPOOSTEN 
 

 
 

WAT DOE JE ALS SUPPOOST? 
 

Als suppoost ben je verantwoordelijk voor het beheer van onze zalen TARMAC, Meet & Greet, 

TAKEOFF tijdens avondactiviteiten (tussen 17u – 03u) en tijdens de weekends (tussen 9u – 03u) Je 

zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid en dat geluidshinder en overlast tot een absoluut 

minimum beperkt wordt. 

Tijdens de blok- en examenperiodes (Study360) biedt GATE15 studieplekken aan op unieke locaties 

in Antwerpen. Voor sommige locaties zoeken we suppoosten die ervoor zorgen dat alles rustig en in 

stilte verloopt, studenten zich in –en uitchecken, fruit klaarzetten of opbergen in de frigo, koffie / 

thee opvolgen), … Daarnaast heb je ook de ruimte om zelf te studeren.  

Samenvattend: 

- Je bent verantwoordelijk voor de locatie (je opent / sluit af)  tijdens de duur van de activiteit 

- Je ondersteunt de organisator bij het opstellen van de zaal, de tapinstallatie, 

de drankvoorziening, de muziekinstallatie en verlichting, … (zaalverhuur) 



- Je overloopt de huurovereenkomst en laat ze ondertekenen (zaalverhuur) 

- Je ontvangt het publiek 

- Je opent de deuren en bewaakt de nooduitgangen 

- Je bewaakt dat het publiek de zaal in stilte verlaat 

- Je voorkomt dat er volk buiten aan de straatkant voor de zaal staat 

- Je zorgt ervoor dat drank binnen blijft en roken op de daarvoor voorziene plaats gebeurt 

- Je kijkt er op toe dat de zaal proper en in de basisopstelling terug wordt achtergelaten 

(zaalverhuur) 

 

WIE BEN JIJ? 

 

Jij voelt je graag een goede huisvader- of moeder als anderen een evenement plannen in huis. Je 

zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid en alles netjes achterblijft. Je bent 

verantwoordelijk en sociaal en probeert alle problemen die zich voordoen tijdens werk eerst zelf op 

te lossen. 

 

 

WAT VRAGEN WIJ? 

- Je bent minstens 18 jaar (ten laatste op de afsluitdatum van de inschrijvingsperiode). 

- Je bezorgt ons een recent uittreksel van het strafregister model 1 (max. 3 maanden) 

en een inschrijvingsbewijs 2019-2020 aan een Antwerpse Hogeschool of Universiteit. 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

- Een boeiende bijverdienste in een aangename werkomgeving 

- Een sluitend contract met vrijwilligersvergoeding (dit heeft als voordeel dat je dit werk kan 

combineren met een studentenjob aangezien het niet meetelt voor je 50-dagenteller) 

- Als je geïnteresseerd bent om verschillende vrijwilligersfuncties te beoefenen, word je 

opgenomen in een vrijwilligerspoule. Vanuit deze poule kunnen wij je het hele jaar door 

benaderen voor uiteenlopende jobs. Check bijvoorbeeld ook eens de vacatures van leden 

van het streetteam of suppoosten! 

 

OVERTUIGD? MAIL ONS! 

Bezorg ons je motivatiebrief en cv + de functies waarvoor je interesse hebt naar info@gate15.be  

 

mailto:info@gate15.be

