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GEZOCHT: AUDIOVISUEEL PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE
Een job heel dicht bij de schijnwerpers? Met een verantwoordelijkheid over elk technisch
aspect van concerten, events én congressen in de mooiste zaal van Antwerpen? Dat klinkt als
een perfecte taakomschrijving voor een Audiovisueel Productieverantwoordelijke. Klaar voor
deze gevarieerde uitdaging vol voorbereiding, planning én opvolging. Dan hebben wij in de
Koningin Elisabethzaal een vaste job voor jou. Solliciteer nu!

ALS AUDIOVISUEEL PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE ZIET JOUW DAG ER ZO UIT:
• Een concert, event of congres? Dan bereid je voor, plan je en volg je alles op! Alle technische aspecten neem jij voor je
rekening.
• Jij creëert het perfecte technische draaiboek! Daarna de planning in de gaten houden? Een aansluitschema uitwerken? De
backplanning mee in de gaten houden? Dat gaat je goed af!
• Voor interne en externe klanten maak jij offertes. Je noteert niet zomaar prijzen, je neemt de klant mee op rondleiding en bent
het aanspreekpunt voor alle technische vragen. Al hun vragen minutieus opgelost? Dan teken je ook een definitief zaalplan
voor hen uit.
• Je werkt met én in een team! Samen met de technische ploeg assisteer jij de coördinator van het Elisabeth Center Antwerp. Is
de coördinator afwezig? Dan neem jij het roer over en rapporteer je aan hem/haar.

JIJ HEBT...
•
•
•
•
•

…
…
…
…
…

minstens 5 jaar werkervaring in de audiovisuele sector en in de algemene regie.
een bachelorsdiploma Elektriciteit of Mechanica of je hebt evenveel ervaring in deze thema’s.
een grondige kennis van geluid-, video- en lichttechnieken.
interesse in Vectorworks en/of andere tekenprogramma’s.
het Nederlands, maar ook Frans en Engels onder de knie.
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JOUW STERKTES ZIJN:
• Vakexpertise. Jij kent de technische wereld vanbinnen en vanbuiten. Niet alleen heb je
de nodige audiovisuele vaardigheden en technische kennis, je bent ook geïnteresseerd in
innovatieve opportuniteiten of trends uit de sector.
• Adviseren. “Met raad en daad bijstaan” is voor jou geen onbekende zegswijze. Jij
ondersteunt zowel intern als extern iedereen met technische hulp en advies. Het salesteam
vraagt voor hulp in de verhuur en opstelling van de installaties? Prima! De technische ploeg
heeft nood aan een duidelijke en professionele briefing? Je bent al onderweg!
• Leergierig. Je hebt interesse in hybride eventtechnieken en bent enthousiast bereid om je
basiskennis hierover nog naar een hoger niveau te tillen.

BIJ ONS KRIJG JIJ…
• … een unieke werkomgeving op een bijzondere locatie vol innovatieve audiovisuele technologie én inspirerende historiek.
• … een inspirerende job. Ons congrescentrum won al talloze awards: de perfecte setting om boven jezelf uit te stijgen.
• … zekerheid en standvastigheid. In de vorm van een bediendecontract van onbepaalde duur, inclusief maandelijks een vast
loon en een eindejaarspremie.
• … een haalbare tijdsbesteding. Je werkt voornamelijk binnen de kantooruren, met hier en daar een weekend- of avondshift.
• … een gemakkelijk bereikbare werkplek. Het openbaar vervoer brengt je probleemloos tot bij ons en we betalen ook je
woon-werkverkeer terug.
• … nog heel wat extra’s. Wij geven jou een KMDA-abonnement, ecocheques, een hospitalisatieverzekering en wij sparen
voor jouw pensioen. Ook een laptop en smartphone is inbegrepen.
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