Stad Lokeren zoekt een

Theatertechnicus – dienst cultuur
C1-C3 │ m/v/x │ contractueel voor bepaalde duur │ voltijds │
Cultuurcentrum Lokeren heeft twee theaterzalen en een aantal vergaderzalen. Cultuurcentrum Lokeren kent een
uitgebreide eigen programmatie, met meerdere voorstellingen en optredens per week. Daarnaast is er ook een uitgebreide
film- en schoolprogrammatie. Cultuurcentrum Lokeren werkt ook vaak op locatie en verzorgt de techniek en het
lichtontwerp van de vele voorstellingen door Lokerse muziek- en toneelverenigingen. In de vergaderzalen vinden lezingen,
vergaderingen, cursussen en workshops plaats van de vele verenigingen die Lokeren rijk is.

De functie
- Je zorgt voor een goede technische ondersteuning van de programmatie en de werking van het
cultuurcentrum. Je neemt o.a. taken op met betrekking tot de op- en afbouw van voorstellingen en
bediening en onderhoud van de technische apparatuur.
- Je hebt een heel goede theoretische en praktische kennis van de bediening van theatertechnische
apparatuur, audiovisuele technieken en podiumtechnieken.
- Je legt verantwoording af aan de hoofdtheatertechnicus die op zijn beurt onder de leiding van het het
diensthoofd werkt.
Jouw profiel
-

Je bent flexibel qua werktijden (wisselende werktijden, avond- en weekendwerk)
Je hebt een goed technisch inzicht en kennis van veiligheidssystemen en veiligheidsgedrag
Je kan zelfstandig werken
Je behaalde een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of een hoger diploma
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Ons aanbod
- Onmiddellijke indiensttreding, contract bepaalde duur voor 1 jaar
- De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 1966 euro/maand
- Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum
bruto wedde van 3598 euro/maand
- Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke
anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring
- Aantrekkelijke vakantieregeling
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- Extralegaal pensioen
Wie in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een gesprek in de week van 11 tot 15 oktober 2021.

Solliciteren? Tot en met 07.10.2021 via www.lokeren.be/vacatures
Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae toe te voegen, een kopie van het gevraagde diploma
en een kopie van je rijbewijs B.
Bij indiensttreding dien je een uittreksel uit het strafregister, model 1 - art. 595 Sv
(maximaal 3 maanden oud op datum van indiensttreding) voor te leggen,
om aan te tonen dat jouw gedrag overeenstemt met de eisen van de functie.
Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09/340.86.19.

