
Theater, muziek, dans, comedy, cabaret en film. Cultuurcentrum De Spil is de drijvende kracht achter grote culturele evenementen zoals 
het driejaarlijks circus- en straattheaterfestival de groote stooringe, het sociaal-artistieke festival De Tuin der Lusten en de muziekfesti-
vals Plein Publique en TRAX.

ter versterking van het team zoekt De Spil 

een theatertechnicus
functie 
Van een basisschool musical, de jaarlijkse uitvoering van de lokale verenigingen tot professionele theaterproducties: wij willen graag dat 
iedereen zich zowel voor- als achter de schermen welkom voelt in De Spil. Als allround medewerker podiumtechniek met specialisatie 
geluid ben je medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van voorstellingen en andere evenementen in De Spil en van zijn 
extra-muros-projecten alsook voor het technisch onderhoud van het gebouw en zijn uitrusting. Je werkt onder de leiding van het hoofd 
techniek, maar je hebt voldoende ervaring om na een kort inwerktraject zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. 
Maar bovenal ben je een sociale en communicatieve collega met humor die kan improviseren. Een echte teamplayer, gastvrij en met een 
dienstverlenende instelling. Werken op onregelmatige tijdstippen, ook s’avonds, in het weekend en op feestdagen, vormt voor jou geen 
probleem.

profiel
• Je hebt een allround basiskennis van alle onderdelen van theatertechniek, beschikt over de onontbrekelijke extra kennis op het gebied 

van lichttechniek en bent gespecialiseerd in geluid. Je kan om met de gangbare software en algemene IT. Basiskennis multimedia is 
een plus. Je bent vertrouwd met Chamsys, sturing over het netwerk en computergestuurde trekken en je hebt notie van Dante.

• Je respecteert de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij manipulatie van alle technische apparatuur.
• Je hebt passie voor je vakgebied, volgt de evoluties op de voet en ontwikkelt je kennis hiervan verder. Je kan het team hierover 
 begeesteren en op die manier naar een hoger niveau tillen.  
• Je bent praktisch, ordelijk en denkt probleemoplossend.
• Je beschikt over een rijbewijs B (C is een plus).
• Noties van Frans en Engels zijn een troef.
• Je bent medisch geschikt, je hebt geen last van rugklachten, hoogtevrees of kleurenblindheid.

wij bieden:
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur
• Verloning volgens de barema’s CAO 329.01 niveau A1
• Een dynamische en uitdagende werkomgeving, waar je deel uitmaakt van een gemotiveerd en enthousiast team.
• Collectief verlof
• Maaltijdcheques, aanvullende pensioenverzekering, 13de maand, hospitalisatieverzekering.
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen om je kennis up to date te houden.
• Gedeeltelijke terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.

interesse?
Word je enthousiast van het functieprofiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. 
Sollicitaties met cv en motivatie kunnen tot 15 oktober 2021 per e-mail gestuurd worden naar rob.rapol@despil.be.

De Spil zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. 
Je kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, diploma of afkomst!
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