Stad Mechelen zoekt een (m/v):
(theater) Technicus
(voltijds– contractueel – in eerste instantie bepaalde duur tot en met november 2018)
Deze functie staat open voor iedereen. Groep Mechelen stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft
aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of handicap.

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de stad en regio, maar
met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden van buitenaf. Het is een culturele
ontmoetingsplek waar nieuwsgierige bezoekers een aangename tijd kunnen beleven.
We bieden een breed podiumprogramma voor jong en oud waarbij artistieke kwaliteit en eigentijdse
relevantie voorop staan. We zijn permanent op zoek naar frisse concepten en trachten nieuwe formats
te ontwikkelen met aandacht voor beleving en ontmoeting. We zetten graag in op een volwaardig
school- en familieprogramma om van jongs af de culturele interesse te prikkelen.

Functie:

-

-

Je staat mee in voor technische begeleiding bij evenementen en andere activiteiten die
doorgaan in het cultuurcentrum.
Je werkt mee bij opbouw en afbraak van tentoonstellingen.
Je begeleidt de producties samen met je collega-techniekers, maar je kan ook zelfstandig
instaan voor de technische opvolging en permanentie.
Je streeft een veilige manier van werken na en neemt maatregelen bij onveilige situaties. Je
stelt apparatuur en materialen op de meest passende wijze op (zowel bij gebruik van internen
als externen).
Je volgt de evoluties op het vlak van technische installaties van audio en video-opstellingen.
Je formuleert voorstellen voor mogelijke aankopen op het vlak van techniek en logistiek.
Bij activiteiten – ook die van externen - die doorgaan in de gebouwen van de cultuurdienst
neem je de technische aspecten van de organisatie op.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het technisch materiaal.
Je staat in voor klein onderhoud en herstellen van de gebouwen behorend tot de
cultuurdienst.
Bij grotere herstellingen onderneem je de nodige stappen om deze te laten uitvoeren.
Je organiseert op een ordelijke manier de opslag van decor-, licht-, beeld- en
geluidsinfrastructuur .

Profiel:
-

-

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
Het algemene capaciteitsniveau en het potentieel van de kandidaten wordt getoetst aan de
hand van een niveau- of capaciteitstest.
Je beschikt over een technisch achtergrond en met een grote kennis van houtbewerking,
gyproc plaatsen en afwerken.
Je beschikt over een grote kennis van video en audio- installaties.
Je beschikt over een algemene kennis van theatertechniek: kennis van de opbouw en het
gebruik van geluids- en lichtmateriaal.
Je bent op de hoogte van de verschillende veiligheidsvoorschriften.
Je bent communicatief, weet van aanpakken en werkt oplossingsgericht.
Je bent stressbestendig en bereid te werken in een flexibel uurrooster met avond- en
weekendwerk.
Je kan zowel autonoom als in teamverband functioneren.
De werktaal is het Nederlands, maar bij voorkeur heb je ook kennis van het Frans en Engels.
Wonen in Mechelen of de nabije omgeving is een pluspunt.
Je hebt voeling met de culturele wereld en staat open voor verschillende visies.

Aanbod:
-

Een voltijds (38 uur/week) contract van onbepaalde duur op niveau C1-3

-

Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit €1.939,75 per maand. Relevante beroepservaring in
de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode
van 10 jaar.

-

Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, …

Procedure:
Je kandidatuur (CV + motivatiebrief + kopie diploma) stuur je ten laatste op 24 september 2017
naar departement Personeel, aanwervingen@personeelmechelen.be met vermelding van de
vacaturetitel. (Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste
mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord).
De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de
functie, worden uitgenodigd voor de selectie.
De volgende stap in de selectie is een praktische proef en psychotechnische testen op 11 oktober
2017. Kandidaten die hiervoor slagen zullen worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. De data
hiervoor worden nog bekend gemaakt maar zullen vermoedelijk vallen in week 42.

Inlichtingen:
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, contacteer Sam De Wit, Chef Techniek op 015 29
40 08 of via sam.dewit@mechelen.be .
Voor meer informatie betreft de selectieprocedure, contacteer Marjoleine de Moor of Anja Nees,
Consulenten personeel op 015 45 33 45 of via anja.nees@personeelmechelen.be .

