Actiris rekruteert voor Cinema Palace
Cinema Palace heropent nu dinsdag 28 februari zijn deuren. Voor de rekrutering van
zijn personeel kon de oudste bioscoop van Brussel rekenen op Select Actiris, de gratis
rekruteringsdienst van Actiris. Op termijn zullen 25 voltijdse medewerkers er aan de
slag gaan met een contract van onbepaalde duur.

De nieuwe medewerkers van Cinema Palace zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor
de officiële opening. Ze leerden hun huidige werkgever kennen dankzij Select Actiris, de gratis
rekruteringsdienst voor werkgevers van Actiris, die binnen de 15 dagen tot 6 geschikte
kandidaten voorstelt aan elke werkgever.
Het invullen van de 18 werkaanbiedingen betekende ook een zoektocht naar enkele zeer
specifieke profielen. Zo krijgt Actiris niet elke dag de vraag om een filmoperateur of
cinemaprogrammeur te zoeken voor een Brusselse werkgever. “We zijn trots op deze
rekruteringen voor Cinema Palace en blij dat we daarmee ons steentje kunnen bijdragen aan
de opening van een nieuwe plek om van cultuur te genieten in Brussel,” verklaart Grégor
Chapelle, algemeen directeur van Actiris.
De rekrutering voor Palace is nog altijd bezig. Op termijn zal het personeel bestaan uit 25
voltijdse medewerkers, met een contract van onbepaalde duur. “De werkwijze die Actiris
voorstelde, gaf ons de mogelijkheid om te blijven focussen op ons eigen vak: de cinema. We
moesten gelukkig niet zelf honderden cv’s uitpluizen. Die preselectie werd volledig opgevolgd
door Select Actiris. Bovendien zullen we alle Brusselaars kunnen ontvangen zoals het hoort:
dankzij de voorgestelde lessen Nederlands die sommige van onze nieuwe collega’s volgen!”,
zegt Olivier Rey, directeur van Palace. In Brussel is de vraag naar talenkennis bij werkgevers
groot. Daarom voorziet Actiris taallessen voor de nieuwe medewerkers, met extra aandacht
voor specifieke woordenschat over hun werkomgeving of dienstverlening.
De Brusselse werkgevers vertrouwen hun rekrutering steeds vaker toe aan Select Actiris. In
2011, bij de opstart van de dienst, behandelde Select Actiris 3.369 vacatures per jaar. 6 jaar
later is dat cijfer bijna verviervoudigd, tot 12.125 werkaanbiedingen. “Wij willen graag nog meer
doen voor de Brusselse werkgevers. Onze oproep aan hen: stap in de voetsporen van Cinema
Palace en doe beroep op ons! Via jullie belastingen hebben jullie al betaald voor onze diensten,
het zou dus jammer zijn ze niet te gebruiken,” benadrukt Grégor Chapelle.
De werkaanbiedingen van Palace die behandeld werden door Actiris :
-

Financieel coördinator
Verantwoordelijke communicatie
Technisch directeur
Office manager
Cinemaprogrammeur
Senior technicus-filmoperateur
Junior technisch-filmoperateur (x2)
Verantwoordelijke onthaal & tickets

-

Onthaalagent
Verantwoordelijke schoolanimatie
Horecamanager
Keukenchef
Hulpchef
Leerling-kok
Afwasser
Opdien(st)er-barman of -vrouw (x2)

Werkaanbiedingen ontvangen door Actiris

Werkaanbiedingen behandeld door Select Actiris

Voor meer info :
Jan Gatz – Woordvoerder
0479 407 568
jgatz@actiris.be
Anaïs Sorée – Woordvoerder
0485 13 49 50
asoree@actiris.be

