Theatertechnicus (m/v/x)
Ben je gebeten door cultuur maar liever achter de schermen dan in de lichten van de spotlight? Hou je van het organiseren en
coördineren van allerhande technische taken? Lees dan snel verder!
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan voor uitgebreide
informatie.
Beknopte jobinhoud
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.

Jij...
hebt een hoger secundair diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.
hebt een goede kennis van licht, geluid, multimedia, podium- en theatertechnieken.
bent vertrouwd met het gebruik van theater technische apparatuur.
bent vertrouwd met MS office en bent bereid om specifieke software aan te leren.
bent een expert binnen je vakgebied en bent sterk in het adviseren over technische aspecten bij allerhande voorstellingen.
bent klantgericht ingesteld.
werkt graag binnen een team.
bent flexibel naar werkuren en jobinhoud: op courante basis avond-, weekend- en nachtwerk.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijdse tewerkstelling als theatertechnicus in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd: op courante
basis avond-, weekend- en nachtwerk.
biedt je een loon binnen Weddeschaal C1-C3 (brutowedde tussen 2099,71 EUR / maand en 3743,56 EUR / maand). Relevante anciënniteit
komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden
onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het cultuurcentrum De Werf (adres: Molenstraat 51)
vult jouw loon verder aan met 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, …)
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de knop 'Solliciteer nu' waar je tot en met 28 augustus 2022 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit:
Een sollicitatiedocument (geslaagd/niet geslaagd), dit dien je in op 28 augustus 2022 samen met jouw cv en diploma of uiterlijk op 29
augustus 2022 via jobs@aalst.be
Een praktisch gedeelte op 40 punten (eliminerend) dat plaatsvindt op 21 september 2022. Indien veel kandidaten ook op 22 september
2022.
Een mondeling gedeelte op 60 punten (eliminerend) dat plaatsvindt op 28 september 2022. Indien veel kandidaten ook op 29
september 2022.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Jolien Uyttersprot, recruiter
via 0470 85 67 56 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Joke Steenhaut, dossierbeheerder via 053 72 33
04 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Christophe De Wever,
teamverantwoordelijke via 053 72 38 16 of via christophe.dewever@aalst.be.
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel JOLIEN UYTTERSPROT
op het nummer: 053 72 32 50

