KVS zoekt een toneelmeester (m/v/x)
De Koninklijke Vlaamse Schouwburg is een ontmoetingsplaats op het kruispunt van vele
wegen en werelden, een podium voor theater, dans, muziek, slam poetry en meer. KVS
programmeert gevestigde namen en grensverleggende nieuwe stemmen. We omarmen de
stad in al haar pluraliteit en willen een intercultureel, intergenerationeel en genderdivers
stadstheater zijn dat resoneert tot ver buiten Brussel.
Als Toneelmeester bij KVS zorg je ervoor dat de technische kant van een voorstelling goed
geregeld is. Samen met het team van technici dat op een voorstelling staat schat je de
(technische) noden in en organiseer je alles van creatie tot première tot en met het spelen
op (internationale) locaties. Je bent daarbij aanspreekpunt voor artiesten en externe
gezelschappen als het aankomt op alle technische vragen rondom creaties, coproducties
en gastvoorstellingen.
Taken:
- Je werkt technische plannen uit gebruikmakend van gangbare methodes en normen.
Hierbij hou je rekening met o.a. de artistieke intenties, technische vereisten, budget en
het beschikbare materiaal;
- Je werkt nauw samen met de productieleider, het decoratelier, de technische ploeg en
het artistieke team en weet op efficiënte manier met al deze actoren te communiceren;
- Je begeleidt het technische creatieproces en vormt een totaalbeeld van de productie;
- Je plant decoropbouw en afbraak van voorstellingen: je gebruikt hiervoor de
zaalplannen en de beschikbare technische documentatie;
- Je kunt reisvoorstellingen in binnen- of buitenland verzorgd en zelfstandig voorbereiden
en uitvoeren;
- Je weet technische plannen aan te passen aan verschillende locaties en
omstandigheden;
- Je kunt allerhande installaties plaatsen en bedienen (geluid, licht, podiummechanica,
…) en voert eventueel kleine herstellingen en onderhoud uit;
- Je organiseert zelfstandig je werkzaamheden met oog op kwaliteit (voorbereiden,
plannen, …) en veiligheid (ergonomie, hoogtewerken, apparatuur, …);
- Je plant het vervoer van materiaal in op een veilige manier.
Profiel:
- Je bent een teamplayer en fijne communicator met gevoel voor humor;
- Je hebt een probleemoplossend denkvermogen;
- Je bent vertrouwd met het maken en lezen van technische plannen;
- Je hebt een goede algemene kennis van theatertechnische installaties, decorbouw,
materiaal en toneel. Een bijkomende specialisatie in licht, geluid of video is een groot
pluspunt;

-

Je bent drietalig: NL-FR-EN;
Je neemt initiatief en werkt pro-actief;
Je bent stressbestendig en kan goed omgaan met deadlines;
Je hebt minimaal een eerste ervaring als toneelmeester, of gelijkaardige functie, achter
de rug;
Je hebt affiniteit met theater en de stad Brussel;
Je kunt overweg met Word, Excel en Outlook en hebt goede computervaardigheden
of leert ze snel aan;
Je hebt een rijbewijs B.

Aanbod:
- Je komt in een warm en collegiaal team terecht dat er samen zorg voor draagt dat
alles technisch in orde is;
- Een job in een warm, open, toegankelijk en bruisend cultuurhuis;
- Voltijds contract van bepaalde duur (volledig theaterseizoen, met mogelijkheid tot
verlenging na een positieve inwerking), volgens barema podiumkunsten van paritair
comité 304 met maaltijdcheques;
- Een interessante en verantwoordelijke functie met mogelijkheid tot opleiding en
bijscholing;
- Je werkt in een flexibel uurrooster met avond- en weekendwerk en maakt regelmatig
verplaatsingen voor reisvoorstellingen.

KVS wil als werkgever een weerspiegeling zijn van de samenleving en een voorbeeld op
het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daarom streeft KVS naar een divers
personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van man, vrouw en X,
personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap,
kortgeschoolden en ervaren werknemers.
Start: september 2021
Tot wanneer kan je solliciteren?
Zend voor 30 Juni 2021 je CV en motivatiebrief naar hr@kvs.be t.a.v. Donald Berlanger,
hoofd techniek.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Donald
Berlanger via donald.berlanger@kvs.be of via telefoonnummer 02-210 11 61.

