
Het nieuwstedelijk zoekt  

Assistent-theatertechnici 

 voor de tournee van de muziektheatervoorstelling 
Gesprek met de regen 

 

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk.Tekst, theater, muziek, 
audio & debat vormen de kern van ons artistieke werk. Het is een artist-run theaterhuis dat 
mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. We vertellen verhalen over het 
leven hier en nu. We geven er klank aan en gaan er over in gesprek. Vanuit de stad richten 
we ons op de rest van de wereld. We zoeken 3 personen (m/v/x) om ons technisch team te 
versterken voor de opbouw en afbraak tijdens de tournee van de muziektheatervoorstelling 
Gesprek met de regen. 

 

Jouw taken 

• Je draait mee in een team van drie à vier technici  
• Je helpt bij de opbouw en de afbraak van de voorstelling. Zowel in onze eigen zalen 

(OPEK Leuven en De Nieuwe Zaal Hasselt) als op tournee in Vlaanderen. 
• Je helpt de trailer mee in/uitladen 
• Je houdt permanentie backstage tijdens de voorstelling en voert changementen nauwgezet 

uit 
 

Jij 

• hebt een basiskennis van lichttechniek en geluidstechniek 
• hebt 2 rechterhanden 
• hebt maar een half woord nodig om te weten wat je te doen staat en de handen uit de 

mouwen te steken 
• kan zelfstandig werken 
• werkt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. 
• bent in de periode van 1 november 2018 tem 31 januari 2019 beschikbaar voor elke 

opbouw en afbraak. Voor de exacte speeldata verwijzen we naar de kalender op onze 
website. Naast deze data zijn er nog bijkomende opbouw-, repetitie- en afbraakdagen. 
 

Daar zetten wij tegenover 

• aansluiting bij een enthousiast en flexibel team met een horizontale werkstructuur. 
• verloning volgens de cao’s van paritair comité 304 niveau C. Voor de verloning wordt 

rekening gehouden met relevante werkervaring. 
• je werkt tussen 1 november 2018 en 31 januari 2019 volgens een vooraf bepaalde 

werkplanning. 
 



Interesse?  

Voor meer informatie over de vacature en de selectieprocedure, bel je naar 	016 226 345 en 
vraag je naar Thomas Verachtert. 

Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, 
gender, afkomst, leeftijd of handicap. 

Stuur je motivatiebrief en cv voor vrijdag 21 september 2018 naar  
 
Het nieuwstedelijk 
t.a.v. Thomas Verachtert 
Vaartkom 4  
3000 Leuven 
thomas@nieuwstedelijk.be 
 
Als we je kandidatuur weerhouden, nodigen we je uit voor een gesprek op donderdag 27 
september 2018. 

 


