Vzw de Rand ondersteunt het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel in opdracht
van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Onder meer door het beheren van
zeven gemeenschapscentra. Daarom hebben wij een:

VACATURE
FREELANCE THEATERTECHNIEKER (m/v)
voor de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’
Voor onze gemeenschapscentra zijn wij vaak op zoek naar extra werkkrachten voor de goede
afhandeling van een breed scala van producties: theater, concerten, evenementen en dat voor een
breed publiek. Ter versterking van de pool freelancetechnici zoekt vzw ‘de Rand’ nieuwe allround
freelance theatertechnici die gebruik maken van de licht-/en geluidsinstallatie van de
gemeenschapscentra.
Dank zij jou…
-

Verlopen activiteiten en voorstellingen technisch hoogstaand.
Voelen lokale verenigingen en andere klanten zich op technisch vlak goed ondersteund bij de
realisaties van hun projecten.
Verloopt de samenwerking met collega technici van vzw ‘de Rand’ en bezoekende
gezelschappen in een vlotte, collegiale sfeer.
Worden de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van alle
technische apparatuur gevolgd.

Wie ben jij?
-

Je hebt een basiskennis van licht- en geluidstechnische aspecten.
Kennis van allerhande multimedia, alsook rigging is een pluspunt.
Je hebt voeling met socio-cultureel werk en verenigingsleven.
Je bent klantvriendelijk en -gericht, steeds diplomatisch en stressbestendig wanneer nodig.
Je kan duurzaam en respectvol omspringen met materiaal
Je bent handig en weet van aanpakken
Je werkt graag zelfstandig
Je hebt kennis van de meest gangbare veiligheidsvoorschriften binnen de sector en kan deze
toepassen
Je kennis van het Nederlands is uitstekend, met noties van Engels en Frans.
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk

Wat je kan verwachten
▫
▫
▫
▫
▫

Regelmatig boeiende en afwisslende opdrachten met ruime autonomie
Een degelijke introductie tot de aanwezige licht- en geluidsapparatuur
De kans om ervaring op te doen en gratis deel te nemen aan onze bijscholingen en
vormingssessies
Vergoedingen zijn afhankelijk van ervaring en verantwoordelijkheid en worden u per project
meegedeeld
De betaling kan voor niet-zelfstandigen via het verloningsbureau waarmee wij samenwerken
gebeuren

Ben je geïnteresseerd, stuur dan ten laatste op 29 augustus 2021 je motivatiebrief en je C.V. t.a.v.
Sabrina Dal Zotto, HR coördinator: vacature@derand.be
Selectiegesprek en praktische proeven voorzien we op 15 en 16 september 2021.

vzw “de Rand”, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
tel.02/456.97.80; e-mail : info@derand..be
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