
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interesse?  www.dilbeek.be/vacatures 

Bezorg het sollicitatieformulier, je motivatiebrief, cv, kopie van vereiste diploma en attesten en een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit 

het strafregister (model 1) via mail aan: sollicitatie@dilbeek.be en dit uiterlijk op 5 januari 2022 (de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als 

bewijs).                  
 

De selectie (bestaat uit 2 proeven: praktische en mondelinge proef zullen plaatsvinden op 17 of 18 januari 2022. Bevestiging van plaats en tijdstip volgt 

bij de uitnodiging (uiterlijk op 10 januari 2020). Bij vragen kan je contact opnemen met Christopher Vermeir (christopher.vermeir@dilbeek.be of 

0491/16.07.53) 

Profiel 

▪ Je hebt actieve kennis en ervaring in één of meerdere vak domeinen 

van de podiumtechnieken.  

▪ Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

▪ Je weet van aanpakken en zoekt naar creatieve oplossingen, ook 

onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden.  

▪ Je bent respectvol naar collega’s en externen (artiesten, regisseurs, 

gebruikers, …).  

▪ Je hebt voeling met het socio-culturele veld, je legt vlot contacten 

met artiesten, gebruikers, vrijwilligers, … 

▪ Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster met avond- en 

weekendwerk. 

 

Voorwaarden 

▪ Een einddiploma van het secundair onderwijs of gelijkgesteld 

onderwijs 

▪ Een diploma/attest podiumtechnieken of minimaal 1 jaar 

professionele ervaring in de podiumtechnieken (theater-mechanica, 

decor, licht, geluid, audiovisuele technieken, …) is een pluspunt 

▪ Vlot gebruik van office-programma’s en internet 

▪ Rijbewijs B is een pluspunt  

 

Wij bieden 

▪ Een verloning volgens barema C1-C3.  

(minimaal bruto geïndexeerd maandloon: € 1.955 

▪ Extralegale voordelen: maaltijdcheques, tussenkomst woon-

werkverkeer, hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering. 

▪ Aandacht voor je opleidingsnoden.  

▪ Een gezinsvriendelijke organisatie met aandacht voor diversiteit en 

gelijke kansen.  

 

Stroom Vrije Tijd met o.a. CC Westrand heeft een uitgebreid 

aanbod (theater, muziek, humor, familie, school…) en vormt ook 

de thuisbasis voor talrijke socioculturele verenigingen. Het 

cultuurcentrum vormt een belangrijke schakel in het 

vrijetijdsaanbod in Dilbeek en ontvangt zowel binnen- als 

buitenlandse producties. 

 
Functieomschrijving:  

 

• Je organiseert, coördineert voorstellingen, evenementen, projecten 

van talrijke professionele gezelschappen en van lokale 

verenigingen,… zodat ze op een kwaliteitsvolle en veilige manier 

kunnen plaatsvinden.  

• Je voert verschillende operationele technische taken uit waaronder 

decoropbouw, belichting, geluidsversterking , projectie, onderhoud 

materiaal, …en volgt ze mee op.   

• Je werkt productioneel en technisch samen om  de producties, 

evenementen en projecten van professionele en 

amateurgezelschappen op te volgen en te ondersteunen. 

• Je maakt deel uit van een team binnen stroom Vrije Tijd, je werkt 

actief mee aan de teamwerking en aan een goede samenwerking 

tussen collega’s (waaronder voornamelijk collega’s 

theatertechnici).  
 

Hoofdplaats tewerkstelling: 

Cultuurcentrum Westrand Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. 

Ook activiteiten mogelijk in andere vestigingen van Dilbeek en op locatie. 
 

 

 

POLYVALENT THEATERTECHNICUS (m/v/x)  
(C1-C3 – voltijds – contract onbepaalde duur ) 

 

http://www.dilbeek.be/
mailto:christopher.vermeir@dilbeek.be

