EXPLOITATIE ASSISTENT (38h)
Euroscoop Maasmechelen
WIE ZIJN WE?
Pathé is een belangrijke speler in de filmindustrie, voornamelijk
in Europa, zowel wat betreft productie en distributie van films,
als exploitatie van bioscopen.
Momenteel heeft Pathé meer dan 4.800 werknemers en zijn we
aanwezig in 6 landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland, Nederland, België, Tunesië). Dat is goed voor een
tiental geproduceerde films per jaar en de exploitatie van
ongeveer 100 bioscopen – circa 1300 schermen.
Pathé België is nog vrij jong. Na een kleine introductie in
Wallonië (vooral Charleroi en Verviers ), volgde in 2019 de
overname van de groep Euroscoop (met vestigingen in Namen,
Louvain-la-Neuve, Genk, Maasmechelen, Lanaken en SintNiklaas). Hierdoor werd Pathé de op een na grootste groep in
België op het vlak van Bioscoop-uitbating.
Pathé is een groep met een rijk DNA en een uitzonderlijk
erfgoed. De teams die Pathé vandaag aansturen zijn flexibel en
innovatief: Wij bouwen samen aan een moderne organisatie
waar competentie en initiatief worden gestimuleerd en erkend.
Ben je gepassioneerd door de 7e kunst? Doe met ons mee!
Kom en ervaar grote collectieve emoties, en draag bij, ook jij,
aan het schrijven van de volgende pagina's van de cinema!

DE VACATURE…
Onder de supervisie van de manager ben je
medeverantwoordelijk voor de goede werking van de bioscoop
(het dagelijks beheer in de ruimste zin van het woord,
teamplanning,naleving van de veiligheids- en
hygiënevoorschriften, onthaal van de klanten, beheer van de
bioscoop, klantenontvangst, voorraadbeheer, inventaris,
operationele noden enz. )

MISSIES
- Bij afwezigheid van de manager: organiseren, leiden en
controleren van het dagelijks beheer van debioscoop, je zorgt
ervoor dat je een grondige kennis verwerft van de werking van
de bioscoop waar je werkzaam bent (prijsbeleid, kwaliteit van
de te leveren service, …).
- Bij afwezigheid van de manager ben je verantwoordelijk
voor het openen en sluiten van desite.
- Je houdt mee adequaat toezicht op het personeel en leidt
hun activiteiten door te zorgen voor een goede teamspirit,
optimalisatie van de organisatie en biedt ondersteuning waar
nodig.
- Je bent medeverantwoordelijk voor al het bedienend
personeel (stewards, jobstudenten, poetsploegen,
polyvalente medewerkers)
- Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van zowel
bezoekers als personeel en houdt je aan de voorgeschreven
veiligheidsprotocollen (brand, ongevallenpreventie, hygiëne,…)

- Je kan instaan voor de ontvangst van klanten in groep
(bv.Schoolkinderen) of B2B (bedrijven).
- Je bent medeverantwoordelijk voor de rapportering die je
wordttoevertrouwd.
- Inzetbaar in andere vestigingen binnen Limburg (Genk,
Lanaken en Maasmechelen)

PROFIEL
-Een filmfreak in hart en nieren
-Klantgericht en communicatief sterk
-Flexibel: zowel wat betreft uren als het takenpakket
-Beschikbaarheid en wil om zich verder te ontwikkelen.
-Avond-, weekendwerk en werken tijdens feestdagen en schoolvakanties zijn
essentieel
-Operationele aanpak van problemen, kordaat kunnen optreden en het vermogen
hebben om oplossingen voor te stellen en te innoveren.
-Team kunnen leiden en het hoofd koel kunnen houden bij drukke momenten
-Autonoom kunnen werken op kleinere administratieve taken
-Reeds een eerste werkervaring achter de rug hebben is een plus

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN
Gebruik van gangbare software-toepassingen (MS office) en
belangstelling voor nieuwe toepassingen (ic Kassa software,
backoffice software, etc), vertrouwd met IT-tools.

VEREISTE EIGENSCHAPPEN
Teamspirit – - Grondigheid - Professionaliteit Reactievermogen – Initiatief nemen - Autonomie
- Vermogen om prioriteiten te beheren - Pragmatische en
hands-on aanpak – Passie voor Cinema/film
-Uitstekende organisatorische en communicatieve
vaardigheden.
-Voorbeeldig leidinggevend gedrag gezien de
toezichthoudende rol.

WIJ BIEDEN
Een voltijds contract van onbepaalde duur, na een contract van bepaalde
duur, in een aangename werkomgeving binnen een ervaren team in een
solide internationale groep.
Een salaris gebaseerd op de CP 303.03 salarisschaal, rekening houdend met
ervaring.

Geïnteresseerd? Solliciteren kan via mail (motivatie en CV)
naar s.roeland@pathe.be
De bioscopen zijn 7 dagen per week open, ook op
feestdagen,
De activiteit concentreert zich vooral in het weekend en 's

avonds.

