Ter uitbereiding van de technische ploeg zijn Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas op zoek naar
een

POLYVALENT THEATERTECHNICUS (M/V/X)
om de internationale tournee en de werking in Brussel op technisch vlak te ondersteunen.
Functieomschrijving
-

Je maakt deel uit van een team van 5 Rosas technieker die samen instaan voor de theatertechnische
uitvoering van de tournee voorstellingen en creaties van het gezelschap
In je takenpakket zit oa. intekenen van lichtplannen, communiceren met het theater of festival, sets
voorbereiden, coördineren opbouw op locatie, show draaien en coördineren van de afbouw.
Je helpt mee aan het licht- en decorontwerp van nieuwe creaties ((lichtplannen, tekeningen, technische
fiches, decor...)
Voor de voorstellingen op tournee ben je eindverantwoordelijke
Tussen de tournee voorstellingen door sta je in voor het onderhoud- en beheer van de
theatertechnische installaties van de Rosas Performance Space;

Profiel
-Je doorliep een hogere opleiding met specialiteit theatertechniek of
gelijkwaardig door ervaring en je bent vertrouwd met licht, geluid en set.
-Een goede kennis van licht-en podiumtechniek is een minimumvereiste.
-Je beschikt over 2 jaar bewezen ervaring in de sector.
-Je hebt minimaal een rijbewijs B.
-Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.
-Ervaring met Autocad en grandMA is een pluspunt
-Je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidszin en vakmanschap om zowel in team als individueel een
maximaal resultaat te leren. .
-Je hebt affiniteit met het artistiek programma van Rosas en met de culturele sector.

Rosas biedt
-Een uitdagende en verantwoordelijke functie met grote dosis zelfstandigheid
-Een internationaal tourschema
-Een contract van onbepaalde duur, met een zeer competitieve verloning
-Een werk gsm en laptop
-Een hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin
-Een artistieke en diverse werkomgeving
-Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Solliciteren ?
Stuur voor 12/10/2020 je sollicitatiebrief en cv naar marlies.jacques@rosas.be
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