Technisch assistent/ hulppodiumtechnicus
Het lokaal bestuur Ronse organiseert selectieprocedures voor de aanleg van een werfreserve (zowel
in contractueel als in statutair verband en geldig voor de duur van 3 jaar) voor volgende functie:
HULPPODIUMTECHNICUS CULTUUR (technisch assistent D1 - D3)
zowel halftijds als voltijds.
Functie
Je biedt o.a. technische en logistieke ondersteuning bij de culturele activiteiten in het algemeen en van
de voorstellingen in het bijzonder, zowel in organisatie van de stad als van derden
Je begeleidt externe techniekers en artiesten, stagiairs en vrijwilligers
Je staat in voor het onderhouden van de infrastructuur en het materiaal (waaronder kleine
herstellingen allerhande) en houdt toezicht op de veiligheid en orde in het gebouw en op de site
Je beschikt over kennis van het vakgebied (m.b.t. producten, materialen, apparatuur, machines en
technieken die bij de uitoefening van de functie gebruikt worden …)
Bovendien heb je aandacht voor veiligheid, zin voor initiatief en hou je ervan kwaliteitsvol werk af te
leveren. Je bent flexibel, nauwkeurig en hulpvaardig.
Voor de volledige functiebeschrijving ga naar https://www.ronse.be/nl/vacatures
Jouw Profiel
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je kan snel, ordelijk en precies werken
Je bent sociaalvaardig, hulpvaardig en klantgericht
Je bent flexibel & polyvalent
Ervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt
Aanbod:
Een maandelijks brutoloon van minstens 1.929,61 € (voltijds) of 964,80 € (deeltijds)
Onbeperkte overname van relevante ervaring
Extra- legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst, fietsvergoeding …)
32 dagen vakantie met een flexibele regeling
Duurzame tewerkstelling en voortdurende vorming
Interesse?
Verstuur uiterlijk op 24/09/2021* jouw motivatiebrief samen met CV, kopie rijbewijs en een recent
uittreksel uit het strafregister type 595 (van max. 3 maand oud) naar Grote Markt 12 te 9600
Ronse of via vacatures@ronse.be
*datum poststempel of e-sollicitatie telt!
De taalwetgeving is van toepassing.
Contact:
Personeelsdienst van het lokaal bestuur Ronse:
055/23 27 25 of 055/23 27 21
vacatures@ronse.be
www.ronse.be
De algemene informatiebundel en de volledige functiebeschrijving kan je vinden op
https://www.ronse.be/nl/vacatures

(version française sur demande)

