
Zuidpool zoekt tourbegeleider (contract bepaalde duur) 

Zuidpool zoekt een gemotiveerde, gedreven, enthousiaste m/v/x die de productieploeg wil versterken tijdens de 
creatie en tour van de nieuwe voorstelling: Alkestis en de herneming van Platina. 

Je werkt nauw samen met de zakelijke leiding / coördinator van Zuidpool en volgt de laatste weken van het 
creatieproces van nabij op. Je bent het aanspreekpunt voor de acteurs tijdens repetities en de speelreeks. Je brengt 
hen veilig naar de speelplek en naar huis. Daarnaast verzorg je de verdere organisatie op tournee.  

Je werkt voornamelijk ’s avonds; de planning wordt bepaald door de vastgelegde repetities en speelreeks. Het is van 
groot belang dat je een rijbewijs hebt. Een eigen wagen is een pluspunt.  

Omschrijving: 
Als tourbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede praktische voorbereiding en realisatie van Alkestis en 
Platina in België en Nederland. 
 
Dit impliceert: 

- Opstellen van callsheets met overzicht van adresgegevens, timing, … in nauw overleg met zakelijke leiding 
- het begeleiden van het gezelschap tijdens reis en verblijf op tournee. Het zorgdragen voor de organisatie 

die hieraan voorafgaat en de afwikkeling ervan; het opvolgen van de opgestelde reisschema’s en de 
regeling van vervoersmiddelen, catering en overnachtingen. 

- Ter beschikkingstelling aan de organisator van programma en publiciteitsmateriaal 
Als Tourmanager ben je ook aanwezig op de voorstelling in functie van: 

- Het vlot verloop van de raccord ter plaatse. 
- De naleving van wat contractueel overeengekomen is. 
- De technische supervisie en het bewaken van de timing. 
- Het opvolgen van het protocol cultuur / covid-19 op tournee 

 
Profiel: 

- Goed ontwikkelde sociale vaardigheden zijn cruciaal in deze functie. 
- Rustige en stressbestendige persoonlijkheid. 
- Scherp inschattingsvermogen hebben. Anticiperend en desgevallend, probleemoplossend kunnen handelen. 
- Een georganiseerd en onberispelijk voorkomen. 
- Affiniteit met podiumkunsten en theater in het bijzonder. 
- Beschikken over rijbewijs B. 
- Beschikbaarheid : week en weekend (overdag en 's avonds) op verscheidene data in februari – mei 202 
- Woonachtig regio Antwerpen. 
- Ervaring als tourmanager/productie-assistent is gewenst. 

Arbeidsvoorwaarden:   
Zuidpool biedt een verloning op basis van fulltime tewerkstelling conform cao podiumkunsten. Variabel contract van 
bepaalde duur vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021. 
 
Solliciteren  
Graag motivatiebrief + cv mailen naar flore.opsomer@zuidpool.be vòòr 5 december 2020. 
 
Gesprekken in de week van 7 december tussen 10u-17u. 


