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GEZOCHT: THEATERTECHNICUS
Meer dan 30 zalen. Daarover ben jij verantwoordelijk als theatertechnicus. Dankzij jou
loopt de organisatie van de audiovisuele technieken van een leien dakje in deze bijzondere
setting. Want jij kan werken in de Koningin Elisabethzaal, het vernieuwde en award-winning
congresscentrum a Room with a ZOO én de historische zuil aan het Flamingoplein. Klaar
voor deze uitdaging? Solliciteer dan nu!

ALS THEATERTECHNICUS ZIET JOUW DAG ER ZO UIT:
• Een muziek- of theatervoorstelling of een congres op de agenda? In de Koningin Elisabethzaal of het Elisabeth Center
Antwerp? Of misschien zelfs in ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael? Dan ben je samen met een polyvalent technisch
team verantwoordelijk voor een vlot verloop van de podiumactiviteiten!
• “Een technische duizendpoot.” Zo noemen ze jou wel eens. Maar eigenlijk ben jij vooral veelzijdig. Tijdens de op- en
afbouw van de voorstellingen en congressen gebruik jij jouw technische kennis en ervaring. Ook de bediening van de
audiovisuele apparaten ken je door en door.
• Communicatie draag je hoog in het vaandel. Jij bent het aanspreekpunt voor alle technische vragen van de klant tijdens het
evenement.Je steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Onderhoudswerken? Check. Herstellingswerken? Check. Jij gaat
aan de slag!
• Jouw job gaat verder dan enkel technische handelingen. Je denkt ook actief mee! Een suggestie in het belang van het
onderhoudsbudget? Dat horen we graag. Ook adviseer jij ons over wisselstukken, gereedschap en toestellen.
• De technische stock beheer jij onder supervisie van de coördinator. Jij hebt mee het overzicht!

JIJ HEBT...
•
•
•
•

... minstens vijf jaar werkervaring in de audiovisuele sector.
… een prima kennis van de basis geluid-, video- en lichttechnieken.
… het Nederlands, maar ook Frans en Engels onder de knie.
… een bacheloropleiding Elektriciteit/Mechanica gevolgd? Dat is een pluspunt!
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JOUW STERKTES ZIJN:
• Zorgzaamheid. Als kenner weet jij als geen ander dat technische apparatuur zijn waarde
heeft. Je kijkt dan ook toe op het correct gebruik, onderhoud en verzorging van de (theater)
technische infrastructuur. Zo hou je ook de activiteiten veilig!
• Stiptheid. Jij volgt podiumactiviteiten minutieus op, je werkt met plezier met een stipte
planning en kent de procedures om juist te werken met technische apparatuur.
• Flexibiliteit. ‘s Avonds of tijdens weekends werken? Dat is voor jou geen probleem. Jij bent
beschikbaar op deze momenten.

BIJ ONS KRIJG JIJ…
• … zekerheid en standvastigheid. In de vorm van een contract van onbepaalde duur, inclusief maandelijks een vast loon en
een eindejaarspremie.
• ... een brede waaier van hoogtechnologische apparatuur om mee te werken. Een echte uitdaging!
• … een aangename respectvolle werkomgeving. In ons bedrijf is het een plezier om te werken! Respect voor collega’s,
klanten én leveranciers staat voorop.
• … 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 hospitalisatieverzekering, eocheques, we sparen voor jouw pensioen en ook een
laptop en smartphone is inbegrepen.
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