
CULTUURCENTRUM HASSELT ZOEKT:

1  ALLROUND THEATERTECHNICUS (M/V/X)

Kom het team van cultuurcentrum Hasselt versterken! 

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 voor een voltijdse baan, bepaalde duur (tot einde 2022) met 
reële mogelijkheid tot verlenging.

JOUW FUNCTIE
Als allround theatertechnicus kom je terecht in een gemotiveerd en flexibel team en werk je mee aan 
de verdere uitbouw van cultuurcentrum Hasselt tot een toonaangevend cultuurcentrum. De theatertechnicus 
werkt onder leiding van de verantwoordelijke theatertechniek en het hoofd verantwoordelijke techniek. 

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.
• Je hebt bijgevolg een grondige kennis van licht- en geluidstechnische aspecten. Kennis van allerhande 
 multimedia, alsook rigging is een pluspunt.
 
VEREISTE COMPETENTIES
• Je hebt een actuele kennis van licht- en geluidstafels 
• Je hebt een actuele kennis van de belichtingsapparatuur gebruikt in een theater, zowel traditionele 
 theaterverlichting als bewegend licht
• Je bent in staat om lichtplannen te lezen
• Je kan tijdens de voorstelling het geluid van een middelgrote voorstelling verzorgen.
• Je hebt kennis van riggingtechnieken
• Je hebt basiskennis van multimedia
• Je hebt kennis van de veiligheidsvoorschriften voor hoogtewerk en van de reglementering en
 veiligheidsvoorschriften inzake elektrische systemen
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en van nature leergierig
• Je werkt graag zelfstandig binnen een dynamisch team
• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een basiskennis Frans en Engels
• Je hebt een rijbewijs B, rijbewijs C is een meerwaarde

cultuurcentrum hasselt



VEREISTE HOUDING
• Een positieve houding hebben ten aanzien van de instelling in het geheel en ten aanzien van elk onderdeel  
 van onze werking
• Bereid zijn te werken in een variabel uurrooster met avond- en weekendwerk.
• Een verzorgd voorkomen hebben 
  
ONS AANBOD 
• Loonschaal A3 van het paritair comité 329.01 van de socio-culturele sector. Relevante beroepservaring 
 uit de privésector wordt meegenomen. 
• Het loon wordt verder aangevuld met:
  - een 13de maand 
  - maaltijdcheques van 7€ 
  - woon-werkverkeervergoeding of fietsvergoeding 
  - jaarlijkse flexibiliteitspremie voor onregelmatige prestaties (avond & weekendwerk)
  - opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
  - collectief verlof in de maand juli en bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers 
   (vrijstelling van arbeidsprestaties-dag, vanaf 35 jaar)
  - tweede pensioenpijler in de social-profit sector

De bepalingen van het paritair comité 329.01 zijn van toepassing.

ARBEIDSOVEREENKOMST 
• Voltijds contract van bepaalde duur (tot einde 2022) met mogelijkheid tot omzetting naar een 
 arbeidscontract van onbepaalde duur.

HOE SOLLICITEREN? 
Stuur je gemotiveerd schrijven met aantoonbare ervaring en je curriculum vitae naar jobs@ccha.be 
met als onderwerp ‘allround theatertechnicus’, ten laatste op woensdag 24 november 2021.
Er zal een preselectie gebeuren door screening van de ontvangen CV’s en motivatiebrieven op basis van 
de in het vacaturebericht gestelde verwachtingen.

De selectieprocedure bestaat uit:
• Een schriftelijke proef op woensdag 1 december 2021 (‘s avonds) in cultuurcentrum Hasselt. 
 Uitnodiging tot deelname aan het schriftelijk gedeelte zal per mail worden verstuurd.

• Een mondelinge proef voor de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte op 
 vrijdag 3 december 2021 in cultuurcentrum Hasselt. Geslaagde kandidaten zullen het exacte uur 
 worden meegedeeld.  

Houd deze data alvast vrij!

VRAGEN?  
Contacteer de verantwoordelijke techniek, Erwin Grommen (011 77 15 13) 
of de personeelsverantwoordelijke, Katrien Buvens (011 77 15 16)


