
INHOUD VACATURE Stad Halle 

 
Heb je een passie voor licht en geluidstechnieken en wil je van je hobby je job 
maken? Ben je een fanatieke muziekliefhebber of hou je van theater en wil je hieraan 
meewerken en alles van dichtbij meemaken? Dan ben jij misschien wel de persoon 
die we zoeken.  
 

De stad Halle zoekt: 

Allround  theatertechnicus – voltijds (37u30) – onbepaalde duur 

De eigen programmatie van het Cultuurcentrum van Halle, ’t Vondel, is rijk gevuld 

met een breed scala van producties: theater, concerten, workshops, 

tentoonstellingen, dans en film en dat voor een publiek van kleuters tot senioren. De 

opdracht kent (buiten de huidige corona pandemie) een piek tijdens het culturele 

seizoen (eind september-begin juni) en is rustig in de zomer (juni-september). Ook 

de kerst- en paasvakantie zijn erg rustig. 

Het cultuurcentrum is op zoek naar een extra allround theatertechnieker op voltijdse 

basis en dit voor onbepaalde duur. 

TAKEN 

 Je werkt in teamverband aan de technische realisatie van uiteenlopende 

receptieve voorstellingen en (eigen) producties uit diverse kunstdisciplines: dans- 

en theatervoorstellingen, concerten, expo’s, … 

 Je zal hierdoor regelmatig ’s avonds en in het weekend werken, in een flexibel 

uurrooster. 

 Je werkt mee bij de podium op- en afbouw.  Dankzij jou is de opslag van licht-, 

geluids- en ander technisch materiaal een toonbeeld van orde. 

 Je houdt toezicht op het algemene verloop van de activiteiten in en rond de 

concertzaal en andere infrastructuur die het CC uitbaat, en op de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften.  

 Je helpt mee bij het onderhoud en herstellingen van theatertechnisch materiaal en 

van kleine herstellingen in de gebouwen 

 Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de hoofdtheatertechnicus en/of het 

diensthoofd  

 

VEREISTEN 

 Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, relevante ervaring in 
podiumtechnieken is een meerwaarde.  

 Je hebt kennis van geautomatiseerde ledarmaturen en lichttafels (Chamsys), van 
FOH, PA/monitoring en goede kennis van digitale tafels (Allen en Heath Ilive en 
Midas M32). 

 Je hebt kennis van rigging en video. 
 Je hebt zin voor esthetiek in lichtontwerp en oog voor afwerking. 
 Je hebt inzicht in akoestiek en elektriciteit. 
 Je organiseert je werk planmatig en nauwgezet, je bent in staat om 

eindverantwoordelijkheid te nemen voor een productie.  



 Je bent handig en weet van aanpakken. 
 Je bent sociaal vaardig, communicatief en behulpzaam.  
 Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken. 
 Je bent klantvriendelijk en -gericht, steeds diplomatisch, stressbestendig en bereid 

te werken in een flexibel uurrooster met avond- en weekendwerk.  
 Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en minimum een basiskennis 

Frans en Engels.  
 Je kan vlot werken met Microsoft Office toepassingen en met Outlook.  
 Je bent niet dag- of nachtblind, je hebt geen hoogtevrees. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 Je kan duurzaam en respectvol omspringen met materiaal.  
 Je hebt kennis van de meest gangbare veiligheidsvoorschriften binnen de sector 

en kan deze toepassen.  
 Je hebt voeling met de culturele sector.  
 Je bent bereid bij te leren in een alsmaar evoluerende sector. 

AANBOD 

 een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur, in een flexibel uurrooster 
met regelmatig avond- en weekendwerk 

 een bezoldiging overeenkomstig de loonschaal niveau C1-C3 (brutomaandloon 
min. 1965,88 €) in functie van de relevante anciënniteit. 

 30 dagen verlof en opname van gepresteerde overuren 
 maaltijdcheques van 8 euro, een groepsverzekering, een gratis 

hospitalisatieverzekering en volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met 
openbaar vervoer, een fiets- of stapvergoeding. 

 een mooie balans tussen werk en privéleven 
 een tewerkstelling in Halle in een klein team dat deel uitmaakt van het 

stadspersoneel 
 een boeiende en afwisselende job met ruime autonomie, veel 

verantwoordelijkheid en met kansen tot ontwikkeling  

PRAKTISCHE INFO 

Bij meer dan 10 kandidaturen voor deze functie, zal een preselectie gebeuren obv 
CV. 
De schriftelijk proef is voorzien op woensdag 05/05/2021. Afhankelijk van de 
coronasituatie opteren we mogelijks voor een thuisproef. 
Het praktische en aansluitend mondelinge gedeelte zal doorgaan in de week van 
17/05/2021 (enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn in de schriftelijke proef).  

Hoe solliciteren 

Solliciteren kan tot uiterlijk 25/04/2021.  

 Stuur volgende documenten aangetekend naar stad Halle – Jan De Winne – 
Algemeen Directeur - Oudstrijdersplein 18 -1500 Halle: 
- het verplicht inschrijvingsformulier 
- een kopie van je diploma 
- een kopie van je rijbewijs 
- een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) 



 Je kan bovenvermelde documenten ook tijdens de openingsuren afgeven aan de 
balie van het stadhuis. 

 Of je kan alle documenten mailen naar personeel@halle.be 

Je kan met al je vragen terecht bij de dienst personeelszaken op 02 359 25 09 of via 
e-mail naar personeel@halle.be. Meer info over de functiebeschrijving en de 
selectietechniek vind je in onderstaande bijlagen. 

 

Bijlagen (niet vergeten mee te sturen) 

 inschrijvingsformulier 

 functiebeschrijving 

 selectietechniek 
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