
Vacature  
Zuidpool zoekt allroundtechnicus (specialisatie geluid)  
voor creatie & tournee Alkestis + herneming Platina 
(vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021 - voltijds) 

Zuidpool zoekt een collega die onze technische ploeg versterkt tijdens de afmonteerfase en speelreeks van “Alkestis” en de 
herneming van “Platina”. 

Wat? 

Voor de voorstelling Alkestis: 
 
De taken zijn o.m. de volgende: 

- praktische realisatie van decor en rekwisieten tijdens creatiefase 
- het uitvoeren van geluidstechnische aspecten tijdens repetities  
- laden en lossen van decor + transport decor 
- technisch overleg met culturele centra 
- het opbouwen van decor 
- de voorstelling draaien op vlak van geluid 
- hulp het afbouwen van de lichtinstallatie en het decor na voorstellingen 
- het strikt naleven van veiligheidsvoorschriften op de werkplek en ingrijpen bij onveilige  situaties; 
- aanwezigheden bij productievergaderingen 
- tijdens de creatie werk je uitvoerend naast en met regisseur Jorgen Cassier 

 
Deze voorstelling is een creatie met op tournee 2 technici. 
 
 Voor de voorstelling Platina: 
 
De taken zijn o.m. de volgende: 

- aanwezigheid bij de repetities nav herneming Platina  
- het uitvoeren van licht- en geluidstechnische aspecten tijdens repetities  
- laden en lossen van decor + transport decor 
- technisch overleg met culturele centra 
- het opbouwen van decor; licht en geluid 
- de voorstelling draaien op vlak van geluid & licht 
- het strikt naleven van veiligheidsvoorschriften op de werkplek en ingrijpen bij onveilige  situaties; 
- aanwezigheden bij productievergaderingen 

 
Deze voorstelling is een creatie met op tournee 1 technicus. 
 
Profiel:  

- een technische opleiding in belichting en geluid 
- minimum 3 jaar ervaring als geluidstechnicus  binnen een podiumkunstenorganisatie  
- kennis Chamsys & MidasM32R is een pluspunt 
- kennis van audio, video en elektriciteit 
- grondige parate kennis van recente theatertechnieken (zoals rigging); van de bediening van de theatertechnische 

installaties en de functiegebonden software 
- Nederlandstalig  
- communicatief: legt gemakkelijk contacten met vaste en tijdelijke collega’s 
- dynamisch, ondersteunend en behulpzaam 
- werkt graag zelfstandig, punctueel en stressbestendig 
- teamplayer: werkt graag in en met een hechte groep 
- beschikt over een rijbewijs B  
- wonend in de omgeving van Antwerpen 

 
Wij bieden: 

- een artistieke werkomgeving (zowel in Zuidpool als in culturele centra in Vlaanderen, Brussel en Nederland); 
een flexibel uurrooster; een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur  (1 maart – 31 mei 2021) 
een verloning op B-niveau conform cao podiumkunsten, inclusief maaltijdcheques, fietsvergoeding.  

Solliciteren: Stuur motiviatiebrief + cv naar flore.opsomer@zuidpool.be vòòr 5 december 2020. 


