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GEMEENTEBESTUUR WAASMUNSTER ZOEKT

VOLTIJDS THEATERTECHNICUS

Contractueel – onbepaalde duur – aanleg wervingsreserve 2 jaar
TAKENPAKKET
Hou je van een afwisselend takenpakket, een flexibel werkrooster en heb je een hart voor cultuur? Twijfel dan niet en stel je kandidaat voor deze allround functie van theatertechnicus. Als theatertechnicus
maak je deel uit van een dynamisch team binnen het gloednieuwe vrijetijdscentrum De Meermin, waar
de theaterzaal volledig is uitgerust met de modernste technieken.
Heb jij een passie voor licht- en geluidstechnieken? Dat is dan mooi meegenomen als je solliciteert voor
deze functie. Wij vinden het vooral belangrijk dat je goesting hebt om bij te leren. Een flinke portie
technisch inzicht en daarbij logisch en oplossingsgericht kunnen nadenken is een groot voordeel. Het
technische aspect van de job leren we jou al doende, op de werkvloer dus. En dit onder begeleiding van
onze ervaren theatertechnicus.

WAT HOUDT DE JOB PRECIES IN?
☛ Je staat mee in voor het vlotte, kwaliteitsvolle verloop en de technische ondersteuning van theater,-

		 muziek- en filmvoorstellingen voor diverse doelgroepen, zowel van onze eigen 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, alles voorbereiden vooraleer het
		 gezelschap aankomt.
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☛ Je bent bij elke voorstelling of verhuring van de theaterzaal hét 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 formuleert voorstellen voor mogelijke technische aankopen of huur van theatermateriaal en je
		 geeft mee vorm aan de bestekken in samenwerking met je team.

UW PROFIEL
☛ Goesting om bij te leren en alle kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Je krijgt begeleiding

		 van onze theatertechnicus.
☛ Je bent bereid om bijkomende vormingen en opleidingen te volgen.
☛ Een positieve denker die oplossingsgericht werkt in een klein team (de collega’s zijn top 😉).
☛ Je houdt het hoofd koel in de meest hectische omstandigheden
☛ Avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem: veel van onze voorstellingen vinden plaats
		 ’s avonds of in het weekend. Gepresteerde uren kan je recupereren.
☛ Je stelt kwaliteit en veiligheid altijd voorop
☛ Je bent een pietje precies en werkt nauwkeurig en correct
☛ Je bent minimaal in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs. Volgde je een
		 opleiding in een technische richting? Dat is zeker een voordeel, geen must.

AANBOD
☛ Verloning volgens weddeschaal C1-C3 (min €2127,91 – max €3894,63)
☛ Vorige tewerkstellingen in een openbare dienst en/of relevante ervaring tellen mee voor

		 geldelijke anciënniteit
☛ Maaltijdcheques t.w.v. €8
☛ Ecocheques: €200 op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling
☛ 2de pensioenpijler
☛ Gratis hospitalisatieverzekering
☛ Gunstige verlofregeling: 32 dagen op voltijdse basis
☛ Glijdend uurrooster
☛ Toffe collega’s: we zijn een bruisend team en we helpen elkaar waar het kan
☛ Je werkt in een gloednieuw gebouw, in een erg dynamische omgeving (sport, jeugd, bistro, cultuur,
		 bib: alles zit onder één dak)
☛ Theaterzaal De Meermin heeft een gevarieerd theateraanbod, als theatertechnicus maak je kennis
		 van het brede cultuurveld en de artiesten.
☛ Ruimte om te leren en al doende de job aan te leren
Je leest alle info over de selectieprocedure in de infobrochure op www.waasmunster.be/vacatures.

INTERESSE?
Stel je als de bliksem kandidaat en solliciteer uiterlijk op 19 augustus 2022 met motivatiebrief, CV,
recent uittreksel uit het strafregister en je diploma secundair onderwijs via:
☛ post: t.a.v. personeelsdienst, Molenstraat 41 te 9250 Waasmunster
☛ e-mail: vacatures@waasmunster.be
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