
 
POLYVALENT PODIUMTECHNICUS (m/v/x) 

 

cc Westrand (Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw - Team Kunsten) zoekt een polyvalent 

podiumtechnicus.  

 

Functieomschrijving:  

• De podiumactiviteiten, evenementen, projecten, … van het eigen team, van andere teams of in 

receptief samenwerkingsverband een veilige en kwaliteitsvolle theatertechnische ondersteuning 

en organisatie bieden.  

• Productionele taken zelfstandig uitvoeren om tot een efficiënte werking te komen in overleg met 

de gezelschappen en gebruikers via een vlotte samenwerking met de teamleden en collega 

technici.  

• Vanuit de eigen theatertechnische expertise een veilige en kwaliteitsvolle werkomgeving creëren 

voor artiesten, medewerkers en publiek, dit door het adviseren van het team en door het nemen 

van initiatieven omtrent de technische aspecten van de werking.  

• De technische evoluties in het vakgebied van de podiumtechnieken beheersen en nieuwe 

vaardigheden en kennis verwerven door het volgen van interne en externe opleidingen en door 

te leren van collega’s. Je bent bereid om opgedane kennis te delen met collega’s.  

• Actief meewerken aan de optimalisatie van de werking van het team en aan de goede 

samenwerking tussen collega’s.  

 

Hoofdplaats tewerkstelling: gebouw Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek 

Je maakt deel uit van Team Kunsten binnen de stroom Vrije Tijd, Cultuur en Samenleven Dilbeek vzw 

en werkt nauw samen met collega technici van Team Jongeren en Team Kind.  

 

Profiel 

▪ Je hebt actieve kennis en ervaring in één of meerdere vakdomeinen van de podiumtechnieken.  

▪ Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

▪ Je weet van aanpakken en zoekt mee naar creatieve oplossingen, ook onder tijdsdruk en bij 

onvoorziene omstandigheden.  

▪ Je bent respectvol naar collega’s en externen (artiesten, regisseurs, gebruikers, …).  

▪ Je hebt een brede algemene ontwikkeling en voeling met het socio-culturele veld, je legt vlot 

contact met artiesten, gebruikers, vrijwilligers, … 

▪ Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster. Avond- en weekendwerk maken deel uit van 

het uurrooster. 

 

Voorwaarden 

▪ Minimaal een einddiploma van het secundair onderwijs of gelijkgesteld onderwijs 

▪ Een diploma/attest met betrekking tot podiumtechnieken of minimaal 1 jaar professionele 

ervaring in de podiumtechnieken (theatermechanica, decor, licht, geluid, audiovisuele 

technieken, …)  

▪ ICT-kennis: vlot gebruik van office-programma’s en internet 

▪ Rijbewijs B is een pluspunt of bereid een rijbewijs te behalen op korte termijn 

 

Wij bieden 

▪ Een contract van onbepaalde duur 



 
▪ Snelle indiensttreding 

▪ Een verloning volgens PC 329.01 

▪ Relevante anciënniteit kan in aanmerking komen 

▪ Extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer, 

hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering 

 

Interesse?  

Bezorg het inschrijvingsformulier, een kopie van vereiste diploma’s en attesten en een recent (niet 

ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1) via mail aan: 

kim.dewever@dilbeek.be en dit uiterlijk op 7 maart 2018 (de ontvangstdatum van het e-mailbericht 
geldt als bewijs).  
 
De uitnodiging van de proef gebeurt uiterlijk op vrijdag 09.03.2018  
De selectie (praktische proef) zal plaatsvinden op maandag 12.03.2018. Wie slaagt voor de praktische 
proef wordt nadien uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge proef. Bevestiging van plaats en 
tijdstip volgt bij de uitnodiging.   
 
Bij vragen kan je contact opnemen met Lies Van Lierde (02/466.20.30.) of 

lies.vanlierde@westrand.be.  
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