In Puurs-Sint-Amands valt zoveel meer te beleven en vinden mensen elkaar in het CC Binder. Het
Cultureel Centrum organiseert heel wat producties en evenementen.
Word jij onze nieuwe

Theatertechnieker (m/v)
(Voltijds – contractueel - Vast contract van onbepaalde duur – Cv – met wervingsreserve van 2 jaar)
Jouw taken
•
•
•

Je bent samen met andere technici van CC Binder verantwoordelijk voor het realiseren en
begeleiden van allerhande cultuurproducties en evenementen.
Je onderhoudt op een efficiënte manier de infrastructuur van de vrijetijdsafdeling.
Je zorgt voor administratieve ondersteuning, bijvoorbeeld het opvragen van offertes, het
aanmaken van bestekdossiers,…

Jouw talenten
•

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma van technisch hoger middelbaar onderwijs (richting elektriciteit,
elektronica) of in het bezit van een ander diploma hoger middelbaar onderwijs met minimum
3 jaar relevante ervaring met een soortgelijk takenpakket.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je hebt kennis van de vaktechnische werkmethoden voor de functie van theatertechnicus en
kan gespecialiseerde theater-technische werkmiddelen gebruiken.
Je voelt je verantwoordelijk en betrokken en werkt goed in teamverband met de collega’s.
Je bent flexibel, stressbestendig en klantgericht .
Je bent besluitvaardig en kan goed omgaan met deadlines.
Uiteraard is voor deze functie een flexibele opstelling naar arbeidstijd en -regeling vereist
(veelvuldig weekend- en avondwerk).

Jouw verloning
•
•

een marktconform salaris (ervaring uit de openbare sector, relevante werkervaring uit de
privésector of als zelfstandige nemen we volledig over.)
maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer voor woonwerkverkeer, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld , eindejaartoelage en 2de
pensioenpijler.

Waag je kans!
Is deze job je op het lijf geschreven? Laat ons dat weten ten laatste op 20 oktober 2021.
Solliciteer online via www.puurs-sint-amands.be/vacatures-4 of
https://www.jobsolutions.be/register/9298-93

Of bezorg
•
•
•

CV
Kopie van je diploma
Kopie van je rijbewijs

Per mail naar sollicitaties@puursam.be.
Je hoort sowieso van ons, beloofd!

