
Het nieuwstedelijk zoekt een technische leiding (x/v/m) (voltijds)

Het nieuwstedelijk maakt theater, tekst, muziek, audio en debat en is het stadstheater van 
Leuven, Hasselt en Genk. We vertellen verhalen over het leven hier en nu en ontvangen 
publiek in eigen zalen, op locatie en op tournee. De artistieke kern van Het nieuwstedelijk 
bestaat uit Christophe Aussems, Stijn Devillé, Els Theunis, Sara Vertongen en  
Adriaan Van Aken.Het nieuwstedelijk hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op 
de werkvloer.

Voor de uitbreiding van ons productioneel-technisch team, zoeken we een technische  
leiding (x/v/m) die de coördinatie en planning van het technische team op zich neemt.

We zoeken een technische leiding (x/v/m) 
met goesting én ervaring die

• Het technische team (3 vaste medewer- 
 kers en meerdere freelancers) coördineert  
 en terugkoppelt naar het artistieke en  
 zakelijke team
•  In samenspraak met het technische team  
 de technische planning opmaakt
•  Producties en decorplanningen opvolgt in  
 de preproductiefase
•  Als huistechnicus meewerkt in onze  
 eigen zalen
• Het theatertechnisch materiaal beheert

We verwachten van jou dat je

• Minstens 4 jaar relevante werkervaring  
 hebt
•  Initiatief en verantwoordelijkheid neemt,  
 vlot kan organiseren, je flexibel opstelt
 en van nature een coachende rol opneemt
• Gepassioneerd bent door theater en  
 affiniteit hebt met het werk van  
 Het nieuwstedelijk
•  Werkt in wisselende uurroosters, zowel  
 overdag, ’s avonds, als in het weekend
•  Beschikt over een rijbewijs B

Het is een pluspunt als je

•  Vlot overweg kan met de meeste courante  
 licht- en video-besturingssystemen
•  Beschikt over een rijbewijs C  
 (of bereid bent dit te halen)



Wij bieden jou

• Een afwisselende job met verantwoorde- 
 lijkheid in het productioneel-technische  
 team
•  Aansluiting bij een enthousiast en flexibel  
 team met een horizontale werkstructuur
•  Een voltijds contract van onbepaalde duur  
 vanaf december 2022
•  Verloning volgens paritair comité 304

Procedure

Stuur je kandidatuur (cv en motivatiebrief)  
vóór 15 november 2022 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. We wachten hiervoor de uiterste 
indiendatum van 15 november 2022 niet af.
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