THEATERTECHNICUS
Contractueel verband - onbepaalde duur – C niveau
met aanleg wervingsreserve voor 2 jaar
Heb jij een passie voor licht- en geluidstechnieken? Hou je van een afwisselend
takenpakket en een flexibel werkrooster? Twijfel dan niet en stel je kandidaat voor
deze allround functie van theatertechnicus.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Als theatertechnicus maak je deel uit van een dynamisch team binnen het
gloednieuwe vrijetijdcentrum De Meermin. Je gaat aan de slag in de theaterzaal,
die volledig is uitgerust met de modernste technieken voor muziek- en
filmvoorstellingen voor diverse doelgroepen, zowel voor de gemeentelijke
activiteiten als voor evenementen van externe partners en huurders.
•

Je bereidt de voorstellingen voor aan de hand van de technische fiches en
legt hiervoor contacten met de gezelschappen en huurders. Dit betekent
concreet het nazien van elke technische fiche voor techniek en onthaal van
de voorstellingen, de technische uitvoering bespreken met de
verantwoordelijke techniek van het bezoekende gezelschap en alles
voorbereiden vooraleer het gezelschap aankomt.

•

Je bent bij elke voorstelling of verhuring van de theaterzaal het
aanspreekpunt en vangt de gebruikers en artiesten op een correcte en
klantvriendelijke manier op.
Je helpt mee bij de opbouw en afbraak van de decors of andere elementen
van voorstellingen en bedient licht en geluid tijdens de voorstellingen.
Je helpt naast theatertechnisch ook bij een aantal andere technische
opdrachten binnen het vrijetijdscentrum, zoals het opvolgen van het
gebouwbeheersysteem
(brandcentrale, domotica,...), uitlenen van
materialen (geluidsinstallatie, geluidsmeter, projectieschermen, ...) en
opstellen van materialen in de polyzaal.
Je formuleert voorstellen voor de mogelijke technische aankopen of huur
van theatermateriaal en je geeft mee vorm aan de bestekken in
samenwerking met je team.

•
•

•

Jouw Profiel:
•

Je bent een allround theatertechnicus met een positieve ingesteldheid en
teamspirit.

•

Je hebt een brede kennis van de technieken en kan hiermee zelfstandig
aan de slag bij producties.

•

Je kan rustig blijven in de meest hectische omstandigheden.

•

Je bent oplossingsgericht en bereid om voortdurend bij te leren.

•

Je bent flexibel: avond- en weekendwerk vormen voor jou geen enkel
probleem.

•

Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid en werkt nauwkeurig en
correct.

•

Je bent in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs bij
voorkeur in een technische richting.

•

Daarnaast ben je houder van een certificaat van een opleiding
podiumtechnieken (Ritcs, Syntra of gelijkwaardig).

Ons aanbod:
•
•
•

•
•

een inhoudelijk uiterst boeiende job met veel verantwoordelijkheid;
een voltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur;
verloning op C-niveau waarbij vorige tewerkstellingen in de openbare sector
en/of relevante privé ervaring worden meegenomen voor de geldelijke
anciënniteit;
een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé;
extralegale voordelen:
• maaltijdcheques;
• gratis hospitalisatieverzekering;
• fietsvergoeding;
• terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
• ecocheques.

Surf naar www.waasmunster.be voor meer gedetailleerde info en het verloop van
de selectieprocedure.
Interesse?
Je kan solliciteren tot uiterlijk 09/06/2022 via vacatures@waasmunster.be of per
post tav Personeelsdienst, Molenstraat 41 te 9250 Waasmunster.
Vereiste documenten: motivatiebrief, cv en uittreksel uit het strafregister (max. 3
maand oud), diploma en certificaat podiumtechnieken.
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