Het nieuwstedelijk zoekt voor onmiddellijke indiensttreding
Coördinerend theatertechnicus (X/V/M – Voltijds)
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.
Voor de uitbreiding van ons productioneel-technisch team, zoeken
we voor onmiddellijke indiensttreding een ervaren theatertechnicus
(x/v/m) die de coördinatie en planning van het technische team op
zich neemt, maar ook meewerkt op de vloer.

We zoeken een coördinerend theatertechnicus
(x/v/m) met goesting én ervaring die
•
•
•
•
•
•
•

het technische team (3 vaste medewerkers en meerdere freelancers)
coördineert en terugkoppelt naar het artistieke en zakelijke team
in samenspraak met het technische team de technische planning opmaakt
als technicus mee instaat voor de creatie van nieuwe theatervoorstellingen
op het vlak van decor, licht, video en (basis) audio
het uitwerken van decors overziet
geregeld meegaat op tournee doorheen Vlaanderen (en soms
Europa). Ter plaatse stuur je de op- en afbouw aan, coördineer je het
voorstellingsverloop en draai je de voorstelling.
mee instaat voor onderhoud van theatertechnisch materiaal
als zaaltechnicus meewerkt in onze eigen zalen in Leuven en Hasselt

Het nieuwstedelijk zoekt voor onmiddellijke indiensttreding
Coördinerend theatertechnicus (X/V/M – Voltijds)
We verwachten van jou dat je
•
•
•
•
•

een opleiding als theatertechnicus en minstens 4 jaar relevante
werkervaring hebt
vlot overweg kan met de meeste courante licht- en videobesturingssystemen (kennis van Chamsys is zeker een pluspunt)
initiatief en verantwoordelijkheid neemt, vlot kan organiseren, je flexibel
opstelt en van nature een coachende rol opneemt
werkt in wisselende uurroosters, zowel overdag, ’s avonds als in het
weekend, op tournee of in eigen huis
beschikt over een rijbewijs B en C (of bent bereid dit te halen)

Wij bieden jou
•
•
•
•

en afwisselende job met verantwoordelijkheid in het productioneeltechnische team
aansluiting bij een enthousiast en flexibel team met een horizontale
werkstructuur
een voltijds contract van onbepaalde duur
verloning volgens paritair comité 304

Procedure
Stuur je kandidatuur (cv en motivatiebrief) per mail naar
vacature@nieuwstedelijk.be. Dit kan tot ten laatste 8 augustus 2021,
maar we moedigen je sterk aan om sneller te reageren: we draaien een
volle theaterzomer die eind juli begint op Theater Aan Zee, wat je de kans
geeft om een aantal van onze voorstellingen meteen van binnenuit te
leren kennen.
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. We
wachten hiervoor de uiterste indiendatum van 8 augustus 2021 niet af.
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

