ROSAS
Anne Teresa De Keersmaeker

zoekt een

huistechnieker (f/x/m)
Rosas, de productiestructuur rond choreografe Anne Teresa De Keersmaeker
is vanaf haar ontstaan in 1983 internationaal sterk verankerd. Het gezelschap
bespeelt wereldwijd de toonaangevende podia voor hedendaagse dans.
Jaarlijks dansen we ruim 240 voorstellingen, waarvan 160 in het buitenland.
Rosas is gevestigd op de site aan de Van Volxemlaan in Vorst, een
bruisende artistieke werkplek waar ook P.A.R.T.S., de dansschool en het
hedendaags muziekensemble Ictus huist.
Rosas beschikt aan de Van Volxemlaan over een uitgebreide infrastructuur:
kantoren, vijf dansstudio’s en opslagplaats/technische ruimte. We zoeken een
technicus die de theatertechnische werkzaamheden op deze standplaats van
het gezelschap voor zijn rekening neemt.

Functieomschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor de theatertechnische werking van onze studio’s.
Je zorgt ervoor dat het technisch materiaal (tour materiaal en inhouse materiaal) in orde zijn. Je voert indien
nodig zelf kleine herstellingen uit.
Je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen van de transporten voor de tournees. Je organiseert en
beheert het technische magazijn.
Je staat in voor het beheer en uitbouw van de database van het technisch materiaal'
Je hebt een visie om de Rosas Performance Space als volwaardige presentatieruimtes uit te bouwen.
Je bent verantwoordelijke technieker bij projecten op onze site.
Je bereidt mee de opbouw bij residenties en creaties voor.
Je werkt zelfstandig, je organiseert en plant je eigen werk.

Profiel:
Je hebt affiniteit met het artistiek programma van Rosas.
Je doorliep een hogere opleiding met specialiteit theatertechniek of gelijkwaardig door ervaring en je bent
vertrouwd met licht, geluid en set.
Een goede kennis van licht-en podiumtechniek is een minimumvereiste.
Een goede kennis van video techniek.
Je bent vertrouwd met de basisprincipes van rigging
Je beschikt over 2 jaar ervaring in de sector.
Je hebt minimaal een rijbewijs B.
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

Ervaring met Autocad is een pluspunt
Je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidszin en vakmanschap en je bent een teamplayer.

Rosas biedt
- Een uitdagende en verantwoordelijke functie
- Een deeltijdse werkschema 4/5
- Werkschema voornamelijk tijdens de kantooruren met avondwerk tijdens voorstellingen in eigen huis.
- Een contract van onbepaalde duur
- Een hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
- Een artistieke, en diverse en fijne werkomgeving

Ben je geïnteresseerd? Stuur voor maandag 25/04/2022 je motivatiebrief en cv naar vacature@rosas.be

Rosas, Van Volxemlaan 164, B -1190 Brussel

T + 32 2 344 55 98,

