Het nieuwstedelijk zoekt

Medewerker avondproductie M/V/X
(deeltijds)

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk. Tekst, theater,
muziek, audio & debat vormen de kern van ons artistieke werk. Het nieuwstedelijk 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. Het nieuwstedelijk hecht
veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. We zoeken iemand (m/v/x) die
de voorbereiding en avondpoductie van al onze activiteiten in OPEK, Leuven op zich neemt.
Jouw taken

-

je staat in voor het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de avondproductie van
alle theatervoorstellingen en andere events van Het nieuwstedelijk in OPEK

-

je stelt tijdig en nauwgezet draaiboeken op, voorziet catering, reserveert de nodige
ruimtes, maakt afspraken met partners, …

-

je verzorgt de praktische organisatie van onthaal en publiekswerking

-

de avond zelf leid je alles en iedereen in goede banen

-

je coördineert de vrijwilligers en werkt samen met de personeelsverantwoordelijke
aan een efficiënt en enthousiasmerend vrijwilligersbeleid

Jij

-

bent een vlotte organisator
werkt nauwkeurig en gestructureerd
kunt zelfstandig werken en neemt initiatief
schuwt geen verantwoordelijkheid
bent een open, sociaal en zorgzaam iemand met een goede portie mensenkennis
bent publieksvriendelijk, geduldig en enthousiast, en kunt tegen een gezonde dosis
stress
vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en hecht belang aan een warm
onthaal, zowel voor publiek als voor vrijwilligers
werkt voornamelijk ’s avonds en in het weekend, maar geregeld ook overdag
woont in Leuven of nabije omgeving

Wij bieden

-

-

een praktisch-organisatorische job voor een dynamische starter
een contract voor een vast aantal dagen/avonden verspreid tussen half september 2019
en eind juni 2020 op basis van onze activiteitenkalender in OPEK (mogelijkheid tot
studentencontract)
de kans om ervaring op te doen in een uitdagende sector
verloning volgens paritair comité 304

Procedure

Stuur je kandidatuur (cv en motivatiebrief) ten laatste op 5 augustus 2019 per mail naar
vacature@nieuwstedelijk.be
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht,
gender, afkomst, leeftijd of handicap.
Indien je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een gesprek op 12, 13 of 14 augustus
2019.

