Zoekt een PRODUCTIEMEDEWERKER
ORGANISATIE
Theater Antigone is een productiehuis voor podiumkunsten met als uitvalsbasis een oud industrieel
pand in de wijk Overleie in Kortrijk. Het huis gaat voor de breedst mogelijke invulling van het begrip
theater met aandacht voor dans, muziek, spoken word, beeldende kunst, … en vanuit een grote
maatschappelijke betrokkenheid.
Het gezelschap levert al sinds het eerste uur actief inspanningen om zo veel mogelijk mensen met
diverse sociale achtergronden en leeftijden te betrekken. Onder impuls van nieuw artistiek leider
Haider Al Timimi komt daar ook de aandacht voor culturele diversiteit en hybriditeit bij.
Theater Antigone legt zich toe op creatie, presentatie, participatie en ontwikkeling met aandacht voor
een gediversifieerd publiek.

FUNCTIE
Als productiemedewerker
-ben je verantwoordelijk voor de productionele en logistieke werking van Antigone
-sta je in voor de ondersteuning van de artistieke en technische medewerkers van de productie, zowel
tijdens de creatie als voor tournees
-ben jij diegene die het artistiek ontwerp mee helpt vertalen naar een technisch ontwerp en daarbij ook
instaat voor het beheer van de budgetten
-ben jij diegene die de technische inrichting, decorelementen, kostuums en rekwisieten zoekt en/of de
organisatie ervan coördineert
-ga je af en toe mee op tournee om de voorstelling productioneel te ondersteunen, om een vlot
verloop te garanderen
-sta je in voor de coördinatie van vrijwilligers
-werk je nauw samen met de verantwoordelijke planning & techniek en rapporteer je aan de artistieke
en de zakelijke leiding

PROFIEL
We zijn op zoek naar iemand

-die ervan houdt om samen met een team artistieke ideeën tot uitvoer te brengen

-met voldoende technische bagage, kennis van theatertechniek is een pluspunt
-die gestructureerd kan werken, goed kan organiseren, houdt van Excel en projecten van a tot z tot
een goed einde kan brengen
-die ervaring heeft op vlak van productie en voldoende kennis heeft van het reilen en zeilen in theater
-die stressbestendig is en oplossingsgericht denkt
-die belang hecht aan voldoende orde en netheid
-die creatief en open is van geest
-die communicatief sterk is
-die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken
-voor wie flexibiliteit een evidentie is; avond- en weekendwerk maakt structureel deel uit van de job
-die in het bezit is van minstens een B-rijbewijs

AANBOD
Theater Antigone biedt:

-een zeer gevarieerd takenpakket met zowel inhoudelijke, artistieke als organisatorische uitdagingen
-nauwe contacten met een breed netwerk van organisaties
-een contract van onbepaalde duur en verloning op basis van de CAO Kunsten, paritair comité 304
-professionele ontplooiingskansen
-een grote mate van zelfstandig werken
-een diverse groep collega’s en gastvrije werkplek

SOLLICITATIE

Kandidaten richten zich tot Nele Roels, zakelijke leiding Theater Antigone via nele@antigone.be
Graag een motivatie en curriculum vitae bezorgen uiterlijk 6 september 2021
Een eerste selectie vindt plaats op basis van het CV en de motivatiebrief. Kandidaten die
beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek.
Theater Antigone selecteert op basis van competenties en maakt geen onderscheid op basis
van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

