Informatiebundel selectieprocedure theatertechnicus
aanwervingsprocedure
Stad Aalst
Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en
sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.
Onderstaand organogram toont de organisatiestructuur van stad Aalst, die een modeldienst- en
hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in toegankelijke en
kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.
De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.

Plaats in de organisatie
Je maakt als theatertechnicus deel uit van het thema Mens, dienst Cultuur.
De dienst Cultuur organiseert, stimuleert en faciliteert culturele activiteiten en evenementen. Niet
enkel is de werking van cultuurcentrum De Werf in deze dienst ingebed, ook CIRK! – het outdoor
zomerfestival-, kunstoevers, parkfeesten, Reveil, en de coördinatie van carnaval zijn realisaties van
dienst Cultuur.
Daarnaast voorziet de dienst in een ondersteuningsbeleid voor organisatoren, verenigingen,
kunstenorganisaties en kunstenaars.

Jobinhoud
Als theatertechnicus word je tewerkgesteld in het cultuurcentrum De Werf.
Cultuurcentrum De Werf heeft de opdracht om voor elke Aalstenaar een vlotte toegang tot de
kunsten en voldoende infrastructuur voor het lokaal verenigingsleven te voorzien. Cultuurcentrum
De Werf wil een dynamische en regionaal krachtig verankerde culturele organisatie zijn, door het
bieden van een verrassend podiumaanbod in eigen huis en op locatie, een uitgebreide
schoolprogrammatie en een stevig educatief-, vormings- en tentoonstellingsaanbod.
Jouw grootste uitdagingen:
- Je organiseert, coördineert en voert technische en logistieke taken uit binnen de
technische omkadering van voorstellingen, presentaties, optredens, tentoonstellingen,
voordrachten, producties, evenementen, ....
- Je geeft advies over de technische aspecten van activiteiten en onderhoudt alle technische
materialen en systemen (geluid, licht, algemene theatertechnieken, multimedia, ...).
- Je staat in voor het goede technische verloop van alle georganiseerde activiteiten.
- Je onthaalt artiesten, sprekers, medewerkers van gezelschappen, organisatoren, …
- Je onderhoudt het werkmateriaal, detecteert en herstelt defecten.
Profiel
Diploma
Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als
laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.

Kennis
Je hebt een goede kennis van licht, geluid, multimedia, podium- en theatertechnieken.
Je bent vertrouwd met het gebruik van theater technische apparatuur.
Je bent vertrouwd met MS office en bent bereid om specifieke software aan te leren.
Competenties
- Je bent een expert binnen je vakgebied en bent sterk in het adviseren over technische
aspecten bij allerhande voorstellingen.
- Je lost zelfstandig problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
- Je bent klantgericht ingesteld. Je communiceert op een duidelijke, klantgerichte en
constructieve manier met artiesten, sprekers, medewerkers van gezelschappen,
organisatoren, …
- Je bent sterk in samenwerken en deelt proactief je kennis met collega’s.
- Je komt al eens in een stressvolle situatie terecht. Je blijft kalm bij piekmomenten,
onverwachte wendingen en behoudt het overzicht.
- Je streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van
jezelf te geven en door je te blijven inzetten.
- Je bent flexibel naar werkuren en jobinhoud: op courante basis avond-, weekend- en
nachtwerk.

Waarden
De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst
/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief
mee aan de slag!
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Aanbod
Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen
en klantgerichtheid centraal staan.
Een voltijds contract van onbepaalde duur als theatertechnicus in de aanbieding waarbij je
werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd: op courante basis avond-, weekend- en
nachtwerk.
Werken in het centrum van Aalst, nl. het cultuurcentrum De Werf (adres: Molenstraat 51)
Weddeschaal C1-C3 (brutowedde tussen 2099,71 EUR / maand en 3743,56 EUR / maand,
afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring).
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen
(laptop, persoonlijke beschermingsmiddelen, …)
Een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
Ben je benieuwd welke andere voordelen we jou aanbieden? Lees dit hier zeker na.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit:
1. een sollicitatiedocument (geslaagd/niet geslaagd)
2. een praktisch gedeelte op 40 punten
3. een mondeling gedeelte op 60 punten
Elk onderdeel is eliminerend. De kandidaat dient te slagen in het sollicitatiedocument. Om geslaagd
te zijn, moet de kandidaat slagen voor het 60% van de punten behalen op het praktisch gedeelte,
60% van de punten behalen op het mondeling gedeelte en 60% van de punten behalen op het geheel
van de selectie.

28/08/2022

29/08/2022

• Uiterste inschrijvingsdatum
• Recent cv én kopie van je hoger secundair diploma bezorgen via website www.aalst.be

• Uiterste datum voor het indienen van het sollicitatiedocument
• Je kan het sollicitatiedocument tot en met 28 augustus 2022 digitaal opladen samen met je CV
en diploma via www.aalst.be of je bezorgt het sollicitatiedocument na het indienen van je
digitale sollicitatie uiterlijk op 29 augustus 2022 via jobs@aalst.be.
• Geslaagd/niet geslaagd - eliminerend

• Praktisch gedeelte
• Testen van vaardigheden en kennis
• Indien veel kandidaten ook op 22 september 2022
21/09/2022
• Op 40 punten - eliminerend
• Mondeling gedeelte bestaande uit een competentiegericht interview
• Indien veel kandidaten ook op 29 september 2022
28/09/2022 • Op 60 punten - eliminerend

Informatie

• Voor meer inlichtingen over de
selectieprocedure kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Jolien, recruiter
• Als recruiter ben ik vaak in
gesprek. Laat gerust een
voicemail na en ik bel je zo snel
als mogelijk terug.

• 053 72 33 04
jobs@aalst.be
• Voor meer informatie over
jouw kandidatuur, kan je
tussen 9u en 17u terecht bij
Joke, dossierbeheerder.

Christophe De Wever

• 0470 85 67 56
jobs@aalst.be

Joke Steenhaut

Jolien Uyttersprot

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je
raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden.

• 053 72 38 16
christophe.dewever@aalst.be
• Voor meer informatie over de
inhoud van de functie, kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Christophe,
teamverantwoordelijke.

