Vacature theatertechniek (m/v/x)
Functie
•

•

•
•
•

Je staat, samen met de andere theatertechnici in voor de technische
begeleiding (voorbereiding, opbouw en afbraak) van
podiumvoorstellingen zowel in de schouwburg als op andere locaties.
Occasioneel sta je in voor zowel het ontwerp als de uitvoering van een
audiovisueel totaalproject.
Samen met je collega’s sta je in voor de technisch-organisatorische
begeleiding van diverse activiteiten en evenementen van De Schakel
zoals filmprojectie, festivals, clubconcerten, tentoonstellingen,
locatieprojecten etc.
Ook het technisch onderhoud van het gebouw en zijn uitrusting valt
onder de verantwoordelijkheid van de technische ploeg.
Je komt terecht in een dynamisch team en staat onder de directe leiding
van het diensthoofd techniek.
Je volgt de evoluties binnen jouw vakgebied op en krijgt voldoende
mogelijkheden en inspraak om opleidingen te volgen om je kennis bij te
spijkeren.

Profiel
•

•
•
•
•
•

Je bezit een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in
elektrotechniek, elektromechanica, podiumtechniek, of gelijkgesteld
door ervaring.
Je bent gebeten door de theatertechnische microbe en licht- en
geluidstechniek is je vertrouwd.
Je hebt een open ingesteldheid, kan vlot communiceren en bezit een
gezonde portie verantwoordelijkheidszin.
Je houdt van flexibele werkuren en frequent avond- en weekendwerk
schrikt je niet af.
Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur, startdatum in onderling
overleg.
Een flexibel werkrooster, waarin de balans tussen werk en privé
bewaakt wordt.
Loon cf. barema A2 in PC 329.01.

•

•

Vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, integrale terugbetaling woon-werkverkeer
met openbaar vervoer of bijdrage werkgever voor woon-werkverkeer
met de wagen, fietsvergoeding.
Een afwisselende job in een aangename werkomgeving.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en cv ten laatste op woensdag 30
juni naar eva@ccdeschakel.be.
Een schriftelijk en praktisch examen is voorzien op 6, 7 of 8 juli. De geslaagde
kandidaten worden in diezelfde week uitgenodigd voor een psychotechnische
screening. Op 13 of 14 juli volgt het mondeling examen.

