cultuurcentrum hasselt

CULTUURCENTRUM HASSELT ZOEKT:

1 THEATERTECHNICUS - VOLTIJDS (M/V)
Cultuurcentrum Hasselt presenteert een veelzijdige programmering van podiumkunsten, tentoonstellingen,
festivals en projecten, … voor zowel een gespecialiseerd als een breed publiek. Naast dit culturele aanbod
verhuren wij diverse zalen aan derden voor podiumactiviteiten, vergaderingen, congressen, feesten, enz.
Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste, flexibele en betrouwbare theatertechnicus
(specialisatie geluid). Aanvang van de functie graag zo vlug mogelijk, reageren op de vacature
ten laatste donderdag 12 maart 2020.
JOUW FUNCTIE
Als podiumtechnicus met specialisatie geluid kom je terecht in een gemotiveerd en flexibel team en werk
je mee aan de verdere uitbouw van cultuurcentrum Hasselt. De theatertechnicus werkt onder leiding van
de technisch verantwoordelijke en technisch coördinator.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
Diploma en ervaring
• Je hebt een diploma secundair onderwijs podiumtechnieken OF een diploma secundair onderwijs in
een technische richting en vakopleiding theatertechniek (vb. BASST, Pianofabriek, Sabbatini, Stepp,
Muziekodroom, LGO, VISO…) OF voldoende aantoonbare ervaring in theatertechniek met specialisatie
geluidstechniek.
Vereiste competenties
• actuele kennis van geluidstafels en professionele klankversterking in een theater (zowel analoog als digitaal)
• grondige kennis van microfoontechnieken
• basiskennis elektriciteit & multimedia
• kennis van de veiligheidsvoorschriften voor hoogtewerk en van de reglementering en
veiligheidsvoorschriften inzake elektrische systemen
• actuele kennis van de belichtingsapparatuur (traditionele theaterverlichting als bewegend licht)
en riggingtechnieken is een pluspunt
• je bent enthousiast, gemotiveerd en flexibel
• je bent klantvriendelijk en -gericht
• je werkt graag zelfstandig binnen een dynamisch team
• aantoonbare voeling met de culturele sector en het verenigingsleven
• mondelinge (en schriftelijke) kennis van Nederlands, Engels en Frans (zeker wat theatertechniek betreft)
• rijbewijs B, rijbewijs C is een meerwaarde
Arbeidsovereenkomst
• voltijds contract van onbepaalde duur, passende verloning en toepassing P.C. 329.1

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?
Selectieproeven
Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden sollicitatiedossier. De geselecteerde kandidaten
worden uitgenodigd voor een praktische proef. Op basis van de resultaten van de proef zal men worden
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Zo stel je je kandidaat
1. Per e-mail aan de directie van het cultuurcentrum Hasselt op volgend e-mailadres: jobs@ccha.be.
2. Uw dossier waarin u zich kandidaat stelt dient als volgt samengesteld:
- Een motivatiebrief
- Een C.V. met toevoeging van de door u nuttig beoordeelde bewijsstukken en referenties.
Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert: Referentie: theatertechnicus
3. Dit dossier moet op bovenstaand adres toekomen, uiterlijk op donderdag 12 maart 2020
Vragen?
Contacteer de verantwoordelijke techniek, Erwin Grommen (011 77 15 13) of de personeelsverantwoordelijke,
Katrien Buvens (011 77 15 16)

