
 

 

 

IS OP ZOEK NAAR  

ALL-ROUND TECHNIEKER (M/V/X) met specialisatie licht 
 

 

Ultima Vez is de productiestructuur van choreograaf, regisseur en filmmaker Wim Vandekeybus: een 

internationaal dansgezelschap met een sterke thuisbasis in Brussel en Vlaanderen. 

De activiteiten van Ultima Vez spitsen zich toe op: 

 

• De creatie, productie, distributie en promotie van het artistieke werk van Wim Vandekeybus 

• De creatie, productie, distributie en promotie van het artistieke werk van Seppe Baeyens 

• De ondersteuning en begeleiding van jonge choreografen  

• De organisatie van educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen  

• De uitbouw van een buurtwerking in samenwerking met verschillende sociaal-artistieke partners in 

Sint-Jans-Molenbeek 

 

FUNCTIE 

 

De all-round technieker met specialisatie licht is binnen het technische team mee verantwoordelijk voor de 

realisatie van het technische aspect van alle Ultima Vez activiteiten.  Hij/zij combineert dit met de functie van 

lichttechnieker tijdens de (internationale) tournees.  

  

TAKEN 

 

• In teamverband verantwoordelijk voor de technische realisatie van alle Ultima Vez activiteiten, met 

een focus op licht techniek 

• Assisteren bij het lichtontwerp tijdens de creatieperiode van een nieuwe productie 

• Technische voorbereiding van de tournees in samenspraak met de technisch coördinator 

• Coördineren en meewerken aan de technische opbouw van het lichtplan op tournee 

• Meewerken aan opbouw en afbraak van het décor op tournee 

• Meewerken aan het beheren, transporteren en stockeren van technisch materiaal op tournee en in-

house 

• Bijdragen aan het technische beheer van de Ultima Vez infrastructuur 

• Overzicht houden op het technische (licht)budget in overleg met het technische team 

 

PROFIEL 



 

• Affiniteit met het werk van Wim Vandekeybus en Ultima Vez 

• Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 

• Gedegen kennis van alle technische aspecten van theatertechniek, met lichttechniek als focus 

• Ervaring met Grand MA lichttafels 

• Bekwaam om de technische (licht)ploeg van een ontvangend theater aan te sturen 

• Bekwaam in budgetbeheer van het technische budget 

• Sterk in organisatie en problem-solving 

• Creatieve geest met hands-on mentaliteit 

• Goede kennis van Nederlands, Engels en Frans 

• Bereid tot avond- en weekendwerk en intensief internationaal touren 

• Woonachtig zijn in de regio Brussel is een plus 

• Beschikbaar zijn idealiter vanaf 1 september 2020 

 

WIJ BIEDEN 

 

• Een veelzijdige en dynamische job in een klein en enthousiast team  

• Een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1 september 2020 met verloning volgens PC 304 van 

de CAO-podiumkunsten 

• Hospitalisatieverzekering, reisverzekering en maaltijdcheques 

 

INTERESSE? 

 

Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae vóór 17 augustus 2020 ter attentie van Hilde Vanhoutte via 

hilde@ultimavez.com met als vermelding ‘Vacature (licht)technieker. 

Meer info over Ultima Vez op: www.ultimavez.com 
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