
 

Infobundel 

THEATERTECHNICUS C1/C3 
Halftijds – contractueel 

Deze infobundel beantwoordt de meest gestelde vragen over de functie van 

theatertechnicus. Je vindt er achtereenvolgens informatie over: 

• Dienst Cultuur en toerisme; 

• Functieomschrijving; 

• Takenpakket; 

• Salaris; 

• Aanwervingsvoorwaarden; 

• Selectieprocedure; 

• Stel je kandidaat. 

Op de website van de gemeente Sint-Gillis-Waas vind je bijkomende informatie over de 

dienstverlening, samenstelling en structuur van de gemeente. 

Dienst Cultuur en toerisme 
Werken bij de gemeente Sint-Gillis-Waas is werken in een boeiende en gevarieerde 

werkomgeving. Je komt terecht op de dienst Cultuur en toerisme. Deze dienst bestaat uit 4 

administratief medewerkers en 4 arbeiders van de ploeg feestelijkheden. Je werkt onder 

Cultuur/Toerisme/Bibliotheek/Archief binnen de sector Burgerzaken en Vrije Tijd. In een 

team van deskundigen, administratief medewerkers en arbeiders werk je aan een 

kwalitatieve dienstverlening bij de organisatie ven evenementen. 

Functieomschrijving 
Je zorgt ervoor dat evenementen zowel op theatertechnisch vlak als op vlak van veiligheid 

vlekkeloos verlopen in het gemeenschapscentrum De Route. Daarnaast doe je ook de 

algemene planning van de theatertechniek in functie van de opeenvolging van de activiteiten 

en beschikbare zalen. Je spreekt af met gebruikers (verenigingen en professionele 

gezelschappen).  

 

De gemeente Sint-Gillis-Waas verwacht dat je integer en loyaal bent. Je handelt in 

overeenstemming met de regels en komt afspraken na. Naast vriendelijk en hartelijk ben je 

ook stressbestendig en heb je de nodige zelfreflectie.  

Een volledige functieomschrijving kan je opvragen bij de dienst Personeel, 

vacature.theatertechnicus@sint-gillis-waas.be. 

http://www.sint-gillis-waas.be/
mailto:vacature.vrachtwagenchauffeurwegen@sint-gillis-waas.be


 
 

Takenpakket 
• Voorbereiden en bedienen van licht- en geluidstafels; 

• Inhangen en richten van technisch materiaal volgens technische fiches; 

• Ontwerpen van licht- en geluidsplannen voor lokale verenigingen; 

• Algemene planning theatertechniek: maken van onderlinge afspraken met 

collega-technieker, overleg met de collega die de zaalreservaties beheert in 

functie van de opeenvolging van activiteiten; 

• Actief opvragen van technische fiches om de verschillende producties goed 

voor te bereiden; 

• Afspraken maken met gebruikers, zowel verenigingen als professionele 

producties (levering materiaal/decor/piano/…); 

• Specifieke planning met betrekking tot plaatsen van extra podium, verplaatsen 

tribune; 

• Aankoopbeleid op korte termijn in functie van geplande producties; 

• Aankoopbeleid op lange termijn in functie van nodige investeringen; 

• Onderhoud van het aanwezige materiaal. 

• Opvolging onderhoud hoogtewerker, tribune en afscheidingsgordijnen. 

• Zelfstudie of actief opzoeken van relevante informatie over nieuwe tendensen 

en mogelijkheden met betrekking tot theatertechniek. 

Loon 
Een theatertechnicus is een functie in de loonschaal C1/C3. 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van wat je kan verdienen op de verschillende 

loonschalen (bruto) halftijdse tewerkstelling : 

ervaring bij start start in C1 

geen € 1.129,11 

8 jaar  € 1.324,93 

12 jaar  € 1.424,93 

27 jaar € 1.829,08 

 

Bij onze organisatie telt alle relevante werkervaring uit de privé en alle werkervaring uit de 

overheid mee voor de bepaling van het loon. Niet-relevante werkervaring telt voor maximaal 

8 jaar mee. Een persoonlijke simulatie vraag je aan bij Personeel 

(vacature.theatertechnicus@sint-gillis-waas.be). 

Bijkomende voordelen: 

• Maaltijdcheques van 8 euro; 

• 32 vakantiedagen en 14 feestdagen; 

• Fietsvergoeding en gratis abonnement openbaar vervoer; 

• Gratis hospitalisatieverzekering na 6 maanden in dienst; 



 
 

• Aanvullend pensioenspaarplan; 

• Ruime mogelijkheden in vorming, training en opleiding; 

• Contract van onbepaalde duur na 6 maanden bij een gunstige evaluatie. 

• Sport op het werk 

• Stabiele werkgever 

 

Aanwervingsvoorwaarden 
• Je slaagt voor een selectieprocedure. 

• Je bezit een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in de geluids- en 

belichtingstechniek. 

• Je bezit een blanco uittreksel uit het strafregister, model 1, van maximaal 3 maanden 

oud. Dit dien je in voor afloop van de selectieprocedure. 

Selectieprocedure 
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een praktische proef en een 

mondeling gedeelte. Je haalt op elk deel zestig procent van de punten om te slagen in de 

selectieprocedure.  

 

Vooropgestelde planning:  

• Midden maart: de jury legt de proeven en data vast 

• Begin april: uitnodiging selectieproeven 

• Eind april: schriftelijke proef 

• Begin mei: praktische proef en sollicitatiegesprek (mondelinge proef) 

De gemeente legt een wervingsreserve van 2 jaar vast.  

Stel je kandidaat 
Je stelt je kandidaat via de online toepassing JobSolutions: 

https://www.jobsolutions.be/register/14924-83. Nadat je jouw gegevens invulde, kan je jouw 

CV, diploma en uittreksel uit het strafregister, model 1 (max. 3 maanden oud) uploaden.  

 

Solliciteren kan tot en met zondag 2 april 2023. 

 

Veel succes! 
 

  

 


