CC ’t Vondel zoekt nieuwe allround freelance theatertechniekers
Het programma van Cultuurcentrum ’t Vondel in Halle, is rijk gevuld met een breed scala van
producties: theater, concerten, evenementen en dat voor een breed publiek.
Ter versterking van de pool freelancetechniekers voor zaalhuurproducties die gebruik maken van de
licht-/geluidsinstallatie van het CC en ter aanvulling van de vaste techniekers voor de eigen
programmatie, zoekt het CC ’t Vondel nieuwe allround freelance theatertechniekers.
Functie:
- Je verzorgt de licht- en geluidstechniek tijdens de evenementen die je voorbereidt met de
zaalhuurders.
- Regelmatig avond- en weekendwerk zijn je niet vreemd.
- Je werkt mee bij de podium op- en afbouw. Dankzij jou is de opslag van licht-, geluids- en ander
technisch materiaal van het Cultuurcentrum een toonbeeld van orde.
- Je houdt toezicht op het algemene verloop van de activiteiten in en rond de concertzaal en andere
infrastructuur die het CC uitbaat, en op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.
Profiel:
- Je beschikt over het statuut van zelfstandige (al dan niet in bijberoep)
- Je kan enkele jaren relevante ervaring en referenties voorleggen.
- Je bent bereid om zeer uiteenlopende opdrachten uit te voeren als allround technieker.
- Je organiseert je werk planmatig en nauwgezet
- Je bent in staat om eindverantwoordelijkheid te nemen voor een productie.
- Je hebt kennis van geautomatiseerde armaturen en bijhorende lichttafels (Chamsys), van FOH,
PA/monitoring en notie van digitale tafels (Allen en Heath Ilive).
- Je hebt kennis van rigging en video
- Je hebt zin voor esthetiek in lichtontwerp en oog voor afwerking.
- Je hebt inzicht in akoestiek en elektriciteit.
- Je bent handig en weet van aanpakken.
- Je bent sociaal vaardig, communicatief en behulpzaam.
- Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken.
- Je bent klantvriendelijk en -gericht, steeds diplomatisch, stressbestendig.
- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en minimum een basiskennis Frans en Engels.
- Je bent niet dag- of nachtblind, je hebt geen hoogtevrees.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B
- Je kan duurzaam en respectvol omspringen met materiaal.
- Je hebt kennis van de meest gangbare veiligheidsvoorschriften binnen de sector en kan deze
toepassen.
- Je hebt voeling met de culturele sector.
- Je hebt een eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.
- Je hebt een attest van goed gedrag en zeden en een blanco strafblad.
Wij bieden:
- De formele aanstelling tot erkende freelancemedewerker voor de Stad Halle. Je werkt voor een vast
uurloon (momenteel € 28,96 incl btw) dat werd vastgelegd door het college van Burgemeester en
schepenen (jaarlijkse index aanpassing)
- Een degelijke introductie tot de aanwezige licht-, video- en geluidsapparatuur.
- Regelmatige boeiende en afwisselende opdrachten met ruime autonomie en veel
verantwoordelijkheid.
Interesse?
Graag uw kandidatuur, CV bezorgen aan:

Isabelle Decallonne (isabelle.decallonne@halle.be), J. Possozplein 40, 1500 Halle.
U mag rekenen op een spoedig antwoord.

