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cultuurcentrum Hasselt zoekt :   
1 onderhoudstechnicus – voltijds   

(m/v) 
 

Het Cultuurcentrum Hasselt presenteert een veelzijdig programma van podiumkunsten, 
tentoonstellingen beeldende kunst,  projecten, …  voor zowel een gespecialiseerd als een breed 
publiek. Naast dit cultureel aanbod verhuren wij diverse zalen aan derden voor podiumactiviteiten, 
vergaderingen, congressen, feesten, enz.  
 
Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste, flexibele en betrouwbare onderhoudstechnicus.  
Aanvang van de functie is voorzien in voorjaar 2019 (zo snel mogelijk), reageren op de vacature ten 
laatste op 31 december 2018 ! 

 
Jouw functie 
 

De  ‘onderhoudstechnicus’ (m/v) verzorgt het technische onderhoud van het gebouw en zijn uitrusting, 
en verleent technische assistentie bij verhuringen en tentoonstellingen. De onderhoudstechnicus 
werkt onder leiding van de verantwoordelijke techniek. 
 
Je takenpakket bestaat uit: 

 Onderhoud van het gebouw en elektriciteit 

 Technicus van dienst & onthaal (occasioneel) 
 
Onderhoud van het gebouw & elektriciteit  
 
1. onderhoud van gebouw, installaties en apparatuur 

- onderhoud van de elektriciteit in heel het gebouw, elektrische borden, lampen, leidingen, 
stopcontacten 

- opvolging van het keuringsrapport AIB Vinçotte: uitvoeren/oplossen van de opmerkingen 
- stroomvoorziening bij beurzen, tentoonstellingen en andere activiteiten 
- onderhoud sanitaire installaties 
- mechanisch onderhoud theaterinstallaties 

 
opdrachten in teamverband: 
 
2. Dagelijks schikken van lokalen voor activiteiten 

-      schikken meubilair en plaatsen van technisch, audiovisueel materiaal, samen met andere    
onderhoudstechnici 

3. Opbouw van tentoonstellingen  
-       installatie van de kunstwerken 
-       transport / verpakking 
-       voorbereidende werken  

4. Inschakeling in wisselsysteem technicus van dienst, inclusief occasioneel onthaal en bewaking 
5. Begeleiding van technisch beperkte voorstellingen (occasioneel)  
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Aanwervingsvoorwaarden 
 
Diploma en ervaring 
Voor deze functie zoeken we iemand met een technisch diploma, of een 7e specialisatiejaar 
beroepsonderwijs. Uitgebreide kennis van elektriciteit is noodzakelijk. De voorkeur wordt daarom 
gegeven aan diploma’s elektriciteit of elektromechanica. Of gelijkwaardig aan ervaring. 
U hebt een eerste stabiele ervaring als onderhoudstechnieker achter de rug.  
 
Vereiste competenties 

 zelfstandig kunnen uitvoeren en organiseren van herstellingen en onderhoud 

 kunnen werken in teamverband 

 oog voor orde en netheid 

 afleveren van kwalitatief werk 

 voldoen aan de eisen van de klant in verband met begeleiding van activiteiten 

 aandacht voor veiligheid 

 een aantal jaren relevante ervaring in onderhoud – met toepasbare kennis van elektriciteit  

 theatertechnische kennis is een pluspunt  

 in het bezit van een rijbewijs B 
 
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 tot werken op onregelmatige tijdstippen (occasioneel avond- en weekendwerk) 

 Een verzorgd voorkomen hebben  
 
Werkomgeving  

 Sporadisch werken op onregelmatige tijdstippen met avond- en weekendwerk 

 Occasioneel fysiek zwaardere inspanningen 

 Een stabiele en aangename werkomgeving 

 Een boeiende en afwisselende job met autonomie en verantwoordelijkheid  
 

Ons aanbod 

1. Loonschaal A3 van het paritair comité 329.01 van de socio-culturele sector (van toepassing op 
1/1/2013) aan de huidige index.  
Beginwedde:  1 758,92 € bruto per maand (0 jaar anciënniteit) 
Eindwedde: 3 178,87€ bruto per maand (na 27 jaar anciënniteit) 
Relevante beroepservaring wordt meegenomen. 
 

2. Extra voordelen : 
a. Een 13de maand wordt als eindejaarspremie toegekend  
b. Maaltijdcheques  
c. Woon-werkverkeervergoeding 
d. Jaarlijkse flexibiliteitspremie voor onregelmatige prestaties (avond & weekendwerk)  
e. Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
f. Collectief verlof in de maand juli  

 
3. De bepalingen van het paritair comité 329.01 zijn van toepassing. 
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Arbeidsovereenkomst 
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt afgesloten.  
 
Interesse in deze functie? 
 
Selectieproeven 
1/ Schriftelijke proef (woensdag 9 januari 2019) 
2/ Sollicitatiegesprek  
 
Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden sollicitatiedossier. De geselecteerde 
kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Op basis van de resultaten van de 
schriftelijke proef zal men worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  
 
Niet deelnemen aan een proef is eliminerend. Er is geen mogelijkheid om het examen op een andere 
dan de vastgestelde datum af te leggen. 
 
Zo stel je je kandidaat 
1. Bij voorkeur per e-mail aan de directie van het Cultuurcentrum Hasselt op  volgend adres : 

Cultuurcentrum  Hasselt vzw, t.a.v. mevrouw Katrien Buvens, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt 
jobs@ccha.be  
 

2. Uw dossier waarin u zich kandidaat stelt dient als volgt samengesteld : 
- Brief met kandidatuurstelling 
- Een C.V. met toevoeging van de door u nuttig beoordeelde bewijsstukken en referenties. 

Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert: referentie: vacature onderhoudstechnicus 
 

3. Dit dossier moet op bovenstaand adres toekomen, uiterlijk op maandag 31 december 2018.  
 
 

Vragen?  
Contacteer de personeelsverantwoordelijke, Katrien Buvens: 011 77 15 16 of de verantwoordelijke 
techniek, Erwin Grommen : 011 77 15 13. Of stuur een e-mail naar jobs@ccha.be.  
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