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CONCERTGEBOUW BRUGGE ZOEKT 

ALL ROUND GEBOUWTECHNICUS 

 

 

 

1. Vacature 

 

Organisatie 

Concertgebouw Brugge wil een gereputeerde wereldspeler zijn voor muziek en hedendaagse dans. 

Met de permanente openstelling van het gebouw en een rijke waaier aan interdisciplinaire activiteiten 

is het ook een plek voor literatuur, architectuur, beeldende kunst en klankkunst. Door in te zetten op 

creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan wil het 

Concertgebouw vernieuwende impulsen geven aan de kunsten en een verscheiden publiek raken, 

betrekken en helpen ontdekken. Concertgebouw Brugge geeft zo een internationale uitstraling aan de 

stad Brugge en aan Vlaanderen. Concertgebouw verhuurt de zalen ook voor congressen en 

evenementen ‘Business & Events’. 

 

Concertgebouw Brugge staat tevens in voor het beheer en onderhoud van het gebouw en de 

technieken. 

 

 

Plaats in de organisatie   

De allround gebouwtechnicus maakt deel uit van het team “infrastructuur & exploitatie” dat instaat voor 

het infrastructuurbeheer (incl. technieken) en de realisatie van alle events binnen het Concertgebouw. 

De gebouwtechnicus rapporteert aan de coördinator infrastructuur. 

 

Doel van de functie 

Als gebouwtechnicus ondersteun je het duurzaam en proactief beheer van de technische installaties 

en de infrastructuur van het Concertgebouw en dit zowel op technisch als op organisatorisch vlak. 

Je kent het gebouw en de installaties en staat in voor beheer, onderhoud en herstellingen, opdat 

medewerkers en artiesten in optimale en veilige omstandigheden kunnen werken en bezoekers 

zorgeloos kunnen genieten van de evenementen. 

 
Functieomschrijving 

 

Je staat in voor het proactief onderhoud en de eerstelijns herstelling van de technische installaties in 
het Concertgebouw,  zowel gebouw-, IT- als podium-technisch. 
 
Als lid van het team Infrastructuur zorg je mee voor een storingsvrije werking van de infrastructuur. 
Je staat in voor de coördinatie en opvolging van storingen en onderhoud, zoals daar o.m. zijn; 

• Herstellingen in eigen beheer. 

• Begeleiden en aansturen van onderhoudsfirma’s, aannemers en leveranciers. 

• Begeleiden keuringen 
 
Opvolging en nazicht van de goede werking van alle infrastructurele elementen en meedenken met de 
verbetering van de werking van de infrastructuur. 
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Profielomschrijving : 
 

• Min. diploma HTSO elektriciteit / elektronica / elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring  

• Meerdere jaren ervaring als allround onderhoudstechnicus / storingszoeker  

• Polyvalent en gedegen technische vakkennis  

• Kennis van elektriciteit, IT-hardware, machine-sturingen, HVAC, sanitair, bouwbeslag, enz. 

• “Hands on” - mentaliteit  

• Je zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel stellen je in staat om je werk goed te 
organiseren in functie van prioriteiten en deadlines. 

• Je bent punctueel, nauwgezet, ordelijk en streeft kwaliteit na. 

• Je bent stressbestendig, discreet en bezit de flexibiliteit om met verschillende zaken tegelijk 
bezig te zijn. 

• Je werkt oplossingsgericht. 

• Je bent communicatief, hulpvaardig, een teamplayer en legt vlot contacten. 

• Je kan zowel zelfstandig werken als samenwerken in een groot team. 

• Je hebt een hart voor kunst en architectuur en interesse in muziek en podiumkunsten. 

• Flexibele werkuren en weekendwerk zijn eigen aan de functie  
 

Wij bieden 

• Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur 

• Een functie in een dynamische, flexibele, diverse en culturele omgeving met fijne collega’s in 

een Vlaamse kunstinstelling met een kwaliteitsvolle en veelzijdige infrastructuur in een 

werelderfgoedstad in verandering. 

• Een open werksfeer met ruimte voor initiatief. 

• Een verloning volgens barema PC 304 aangevuld met extralegale voordelen 

• Een degelijke interne opleiding en mogelijkheden voor externe opleidingen 

• Beoogde indiensttreding: op korte termijn 

  

Solliciteren? 

Klik hier en solliciteer voor 16/12/2020 

 

https://concertgebouw.recruitee.com/o/allround-gebouwtechnicus

