
 

 

 

Functieomschrijving voor Poetshulp - student(e) 
 

Over Missy Sippy; 

Missy Sippy is een Blues- & Roots Club, een nieuwe bar en tevens concertzaal in het 

historisch centrum van Gent. Entertainment verzekerd! In een prachtig, authentiek 

pand vlakbij de Korenmarkt houden wij café op de manier zoals het hoort. Het 

interieur ademt het nostalgische elan van een old-fashioned club uit, imposante foto’s 

en knusse salonelementen creëren een gezellig bluescafé van de 21e eeuw waar het 

heerlijk vertoeven is. Wij serveren lekkere drankjes en hapjes.  Iedere week 

organiseren wij verschillende evenementen: concerten, jams, dj-sets, dans- en 

swingavonden. Wij houden de blues, jazz, rootsmuziek en swing springlevend. Laat u 

verleiden door de joyeuze sfeer en ontsnap even aan de dagelijkse sleur.   

Wij toveren met veel plezier lachende gezichten op onze gasten. 

 

Functieomschrijving Poetshulp - student(e). 

Vol passie en overtuiging soigneren wij onze klanten. En daar hoort een fris en proper café en sanitair zeker bij. Ook als 

er gisteravond- en nacht een bruisend feest is geweest tot de ochtend. We zoeken enkele studenten die overdag een paar 

uur kunnen/willen vrijmaken om zelfstandig het café terug in ode te zetten voor de volgende opening. 

 

Activiteiten Poetshulp - student(e) standaard. 

 Je veegt en dweilt onze parketvloer (80m²) en de trap naar het eerste verdieping 

 Je veegt en dweilt of schuurt de vloer achter de toog 

 Je poetst de sanitaire ruimte en vult alles aan (zeep, papier, edm) 

 Je schuurt en dweilt onze arduinen inkomtrap buiten 

 Als alles proper is zet je de tafels en stoelen op hun plaats en dekt de tafels mooi op (menukaarten, kaarsjes,…) 

 

Activiteiten Poetshulp - student(e) extra. 

Van tijd tot tijd zijn er wat extra poetsopdrachten, bovenop de standaard taken die hierboven beschreven zijn. Zoals; 

 Ons keuken, waar we eten klaarmaken voor onze artiesten opruimen, poetsen en dweilen (plus afwas) 

 Onze decoratie (oa muziekinstrumenten) tegen de muren afstoffen 

 Alle ramen in onze voorgevel en voordeur zemen langs binnen en buiten 

 Toogfrigo’s leegmaken, kuisen en terug vullen 

 

 

Profiel 

 Je bent tussen 21 en 30 jaar en je hebt het statuut van student 

 Je beschikt over een goede fysieke conditie voor deze manuele arbeid en het verplaatsen van tafels en stoelen 

 Je weet hoe je moet kuisen, dweilen, sanitair poetsen om het café  in orde te zetten voor de volgende dienst 

 Je werkt vooral overdag, enkele dagen in de week en in het weekend, telkens gedurende 2 ½ tot 4 uur lang 

 Je bent flexibel en kan na je leer- en inwerkperiode zonder hulp werken 

 Je bent betrouwbaar, zodat we je na een inwerkperiode de sleutel kunnen toevertrouwen 

 Je ziet werk. Je beperkt je niet tot een opdracht of lijstje als je extra dingen ziet die moeten worden aangepakt 

 

 

Ons aanbod 

• Wij bieden je een heel leuke, afwisselende en uitdagende job waarin je in hoge mate zelfstandig functioneert in een 

heel plezierige werkomgeving waarin ook jouw ideeën en suggesties welkom zijn. Als na verloop van tijd zou blijken 

dat je ook een bartender zou kunnen zijn/worden en je zou dat ook graag doen, dan zijn er doorgroeimogelijkheden. 

 

Hoe solliciteren? 

Stuur ons op het mailadres jobs@missy-sippy.be de volgende drie zaken op; 

1) Je motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt dat je de functieomschrijving goed gelezen hebt, en zeg ons waarom je 

deze job wilt en waarom je meent dat jij de kandidaat bent die wij hebben beschreven 

2) Je CV met o.a. een opsomming van je studies tot nu toe en je werkervaring  

3) Een recente foto 

 

Vervolgens contacteren wij je voor het verdere verloop van de procedure. 


