cultuurcentrum hasselt

CULTUURCENTRUM HASSELT ZOEKT:

1 VERANTWOORDELIJKE THEATERTECHNIEK (M/V/X)
Kom het team van cultuurcentrum Hasselt versterken!
Cultuurcentrum Hasselt is op zoek naar een enthousiaste, flexibele en betrouwbare collega verantwoordelijke
theatertechniek met een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur.
Vooropgestelde datum van indiensttreding: zo snel mogelijk te beginnen. Reageren op de vacature ten laatste
op woensdag 24 november 2021.
DOEL VAN DE FUNCTIE
Door leiding geven, organiseren, coördineren en technische ondersteuning instaan voor een vlotte,
professionele en kwalitatieve werking van alle theatertechnische aspecten binnen CCHA.
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Voor de coördinatie van de theatertechnische ploeg werk je samen met en rapporteer je hiërarchisch
en functioneel aan het hoofd verantwoordelijke techniek.
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Resultaatgebied 1: leiden en begeleiden van de medewerkers theatertechniek
1. Aansturen, coachen en begeleiden van de medewerkers theatertechniek
2. Toezien op kwalitatief theatertechnisch werk en stimuleren van een goede samenwerking onder
		 de medewerkers
3. Aanzetten en opvolgen van alle voorbereidende contacten en afspraken met kunstenaars/gezelschappen
		 (technische fiches, benodigd materiaal, stagemanager, samenstelling ploeg)
4. Coördineren van de planning van de werkopdrachten in overleg met hoofd verantwoordelijke techniek
5. Organiseren van en actief deelnemen aan het technisch overleg en aan het technische overleg met 		
		 ‘derden’ (receptieve werking van huurders)
Resultaatgebied 2: technische ondersteuning
6. Organiseren van en adviseren bij de nodige opleidingen en vormingen van de technici
7. Formuleren van voorstellen over theatertechnische aankopen
8. Advies formuleren bij haalbaarheid programmering cultuurcentrum en receptieve activiteiten
9. Occasioneel inspringen bij het uitvoerende team
Resultaatgebied 3: taken eigen aan de functie
10. Rapporteren over mogelijkheden/opportuniteiten en/of moeilijkheden i.v.m. theatertechniek of
		 de technische ploeg aan het hoofd ‘verantwoordelijke techniek’
11. Nauwe en constructieve samenwerking onderhouden met theatertechnische ploeg
12. Flexibel opstellen (mogelijk avond- en weekendwerk, in de omgang met derden alsook wat betreft
		 werktijden)
13. Verantwoordelijkheid opnemen en zin voor initiatief en creativiteit aan de dag leggen

VEREISTE KWALITEITEN
• Je hebt een grondige theoretische en praktische kennis van huidige en toekomstige theatertechnieken 		
(klank, licht en beeld)
• Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en arbeidsreglementering
• Je beschikt over leidinggevende en organisatorische vaardigheden
• Je werkt gestructureerd, proactief en oplossingsgericht
• Je communicatieve vaardigheden zijn goed, je spreekt en schrijft Nederlands en kan je uitdrukken in het 		
Frans en het Engels (zeker ook voor theatertechnische termen)
PLUSPUNTEN:
• opgebouwde ervaring als theatertechnicus en idealiter in een vergelijkbare coördinerende functie
• je bent snel beschikbaar
ONS AANBOD
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Een vergoeding volgens de barema’s van Paritair Comité 329.01, loonbarema A1, rekening houdend met 		
anciënniteit en verantwoordelijkheid verbonden aan de functie
• Een uitdagende job in een interessante, dynamische werkomgeving; een cultuurcentrum met veel
activiteiten en boeiende tentoonstellingen
• Je maakt deel uit van een gemotiveerd team met fijne collega’s
• Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Collectief verlof in de maand juli en bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers (vrijstelling
van arbeidsprestaties-dag, vanaf 35 jaar)
• Het loon wordt verder aangevuld met:
		 - een 13de maand
		 - maaltijdcheques van 7€
- woon-werkverkeer vergoeding en/of een fietsvergoeding
		 - jaarlijkse flexibiliteitspremie voor onregelmatige prestaties (avond- & weekendwerk)
		 - tweede pensioenpijler in de social-profit sector
De bepalingen van het paritair comité 329.01 zijn van toepassing.
HOE SOLLICITEREN?
Stuur je gemotiveerd schrijven met aantoonbare ervaring en je curriculum vitae naar jobs@ccha.be
met als onderwerp ‘verantwoordelijke theatertechniek’, 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 vergelijkend examen met:
• 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 Erwin Grommen (verantwoordelijke techniek) op 011 77 15 13
of Katrien Buvens (verantwoordelijke HRM) op 011 77 15 16

