Toneelhuis
vacature
Technisch directeur (m/v/x)

Toneelhuis, het grootste stadstheater van Vlaanderen, is een ontmoetingsplaats voor eigenzinnige kunstenaars,
artistieke disciplines en diverse publieken. In de historische Bourlaschouwburg in het centrum van Antwerpen biedt
Toneelhuis onderdak aan heel verschillende theatermakers, die eigentijds en innovatief werk maken met een
internationale uitstraling: Olympique Dramatique, Benjamin Verdonck, FC Bergman, Mokhallad Rasem en Guy
Cassiers. Hun artistieke verscheidenheid is een afspiegeling van de veelheid aan posities die onze tijd en onze
samenleving kenmerkt. De Toneelhuismakers creëren hun voorstellingen voor de Bourla, voor specifieke locaties en
voor theaters in binnen- en buitenland.
In 2017 startte Toneelhuis P.U.L.S., Project for Upcoming artists for the Large Stage, een vierjarenproject dat
getalenteerde jonge makers op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote scène: Timeau De Keyser, Hannah De
Meyer, Lisaboa Houbrechts en Bosse Provoost.

Ter versterking van het team zoekt Toneelhuis een:

Technisch directeur
(contract onbepaalde duur)
Als technisch directeur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een lange termijn
visie, het managen en coördineren van alle technische activiteiten van Toneelhuis (producties,
tournees en receptieve voorstellingen, infrastructuur). Dat gebeurt binnen het kader van de
beschikbare middelen en in lijn met de visie, missie, strategie en doelstellingen van Toneelhuis.
De technisch directeur maakt deel uit van de beleidstaf.
Taken
●

●
●
●
●

●

Je ontwikkelt een kwalitatief beleid voor de technische afdeling en dit in overleg met de
andere stafleden (artistiek, productie, planning, communicatie en verkoop/spreiding,
zakelijk)
Je staat in voor het algemene technisch management voor de eigen producties (in huis
en op tournee) en de receptieve voorstellingen.
Je bent verantwoordelijk voor budgettering en budgetbeheer: Je werkt binnen de
beschikbare middelen en bent verantwoordelijk voor de optimale aanwending ervan.
Je adviseert bij belangrijke investeringen, aankopen en structurele verbouwingen zodat
de organisatie een optimale (technische) infrastructuur ter beschikking heeft.
Je bent verantwoordelijk voor het werven, selecteren en coachen van alle technische-,
decor-, en onderhoudsmedewerkers en dit in nauwe samenwerking met de
personeelscoördinator.
Je stuurt de algemene werking en planning voor de technische afdelingen aan.

●

●

Je bent - in samenwerking met de preventiedienst en de personeelsdienst verantwoordelijk voor het garanderen van een werkomgeving die voldoet aan alle
normen inzake veiligheid en welzijn van de medewerkers.
Je volgt de theatertechnische evoluties op de voet.

Competenties en jobvereisten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt een hart
voor de podiumkunsten, affiniteit met het werk van de
Toneelhuismakers en kennis van de brede kunstensector.
Je beschikt over een strategisch denkvermogen.
Je bent vertrouwd met de complexe besluitvormingsprocessen van een kunstzinnige
organisatie.
Je hebt organisatorisch talent, inlevingsvermogen, zin voor samenwerken en
onderhandelen.
Je kan een team van medewerkers coachen, aansturen én verbinden.
Je bent technisch polyvalent, hebt een sterke materialenkennis en een goede kennis van
constructie technieken.
Je hebt een groot aanpassingsvermogen en kan flexibel inspelen op een steeds
veranderende context.
Je bent stressbestendig en kan onder druk strakke deadlines respecteren.
Je hebt minimaal 5 jaar relevante leidinggevende werkervaring.
Ervaring met het werken in een grote organisatiestructuur is een pluspunt.
Je bent meertalig (NL, FR, EN)

Waar vind jij je plaats in de organisatie?
●
●

Je rapporteert rechtstreeks aan de artistiek en zakelijk directeur.
Je zetelt namens de werkgever in de ondernemingsraad en het Comité voor preventie en
bescherming op het werk.

Wat biedt Toneelhuis:
●
●

Een uitdagende job met veel autonomie binnen een dynamische, diverse en
toonaangevende culturele organisatie.
Een voltijds contract onbepaalde duur

Indiensttreding: voorjaar 2019
Interesse? Stuur je motivatiebrief, een visietekst (max. 2 pagina’s) met betrekking tot de
invulling van bovengenoemde functie en uitgebreid CV vòòr 5 januari 2019 via e-mail naar
laure.dewinde@toneelhuis.be met als onderwerpveld “sollicitatie technisch directeur + naam”.
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 0499/80.54.95 (Personeelscoördinator
Laure De Winde).
Alle sollicitaties worden discreet behandeld.

