
FUNCTIEBESCHRIJVING THEATERTECHNICUS 

 

Functiebenaming  

Administratieve graad: theatertechnicus 

Weddeschaal: C1-C3 (voltijds) 

Dienst: cultuurcentrum 

 

Plaats in het organogram  

Je werkt onder leiding van en rapporteert aan het hoofd techniek en valt onder de 

eindverantwoordelijkheid van de directeur van het cultuurcentrum. 

___________________________________________________________ 

 

Onze waarden 

 

Verantwoordelijkheid/eigenaarschap  

De taken, die je moet doen, voer je goed efficiënt uit en hierop kan je ook aangesproken worden. 

Eigenaarschap gaat net iets verder dan betrokkenheid. Je doet iets omdat je het belangrijk vindt, 

omdat je je de eigenaar voelt van de uitkomst.  

Oprechte waardering  

Met een compliment uit je je waardering maar dit heeft alleen waarde als het oprecht is (vanuit je 

hart komt). Daarnaast ben je constructief kritisch. Je benoemt eventuele problemen maar speelt 

nooit op de persoon. We praten met elkaar en niet over elkaar. 

Respect  

Je zorgt ervoor dat iedereen zijn mening kan uiten en daarbij leer je omgaan met de verschillen.  

Positiviteit  

Je gelooft in de dingen waar je voor gaat en bekijkt deze dingen op een positieve manier zo dat je de 

geluksbeleving versterkt.  

Resultaatgerichtheid  

Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen.   

Eerlijkheid/openheid  

Eerlijkheid betekent dat er geen verschil is tussen wat je zegt, denkt en doet.  

Vriendelijkheid  

In alle omstandigheden blijf je verdraagzaam en collegiaal. Je glimlach is een krachtig wapen om 

spanningen op te lossen.  

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Hoofddoel van de functie  

 

Als theatertechnicus ben je verantwoordelijk voor het uitstekende technische verloop van zowel de 

eigen programmatie (alle activiteiten) als de gastprogrammatie van het cultuurcentrum, dit zowel in 

CC De Adelberg als op locatie. Daarnaast zorg je voor de uitvoering van alle infrastructurele en 

technische werkzaamheden en voer je opdrachten uit met betrekking tot het algemeen onderhoud 

en de theatertechnische apparatuur. 

______________________________________________________________ 

 

Functie-inhoud  

 

Resultaatsgebieden: 

 

Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw en afbouw van de voorstellingen en alle andere activiteiten. 

• Je bereidt de technische uitvoering voor van optredens, voorstellingen, evenementen, 

tentoonstellingen, ...: licht, geluid, decor.  

• Je bouwt voorstellingen en zaalschikkingen op en breekt ze af. 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekende technici, waarbij je instaat voor een 

professioneel en warm onthaal en ondersteuning, adviesverlening en informatievoorziening. 

Dit zowel tijdens de kantooruren, als tijdens voorstellingen en activiteiten ’s avonds en in het 

weekend. 

• Je begeleidt op een vlotte en toegankelijke manier gastorganisatoren in de uitvoering van 

hun activiteiten.  

• Je zorgt mee voor de veiligheid van jezelf, medewerkers, publiek, materialen en gebouw. 

• Je volgt de evoluties in je vakgebied en adviseert de hoofd techniek over aankoop van 

nieuwe materialen. 

• Je ondersteunt de hoofd techniek in de administratieve verwerking van technische fiches. 

 

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de uitrusting ervan. 

• Je organiseert onderhoud en herstellingen aan het gebouw en de inrichting. 

• Je zorgt voor een ordelijk en accurate opslag van alle technische materialen. 

• Je staat mee in voor het stockbeheer van alle noodzakelijke technische materialen. 

• Je focust op duurzaam beheer en gebruik van alle materialen.  

 

Je staat in voor een open interne communicatie naar alle collega’s van het cultuurcentrum en deze 

van andere stedelijke diensten en het beleid. 

• Je zorgt dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om alle taken 

optimaal te kunnen realiseren. 

• Je neemt actief deel aan interne overlegmomenten en formuleert creatieve voorstellen om 

de theatertechniek van het cultuurcentrum op een hoog niveau te houden.  

• Je onderhoudt goede relaties met de collega’s van stadswerken. 

______________________________________________________________ 

 



Functieprofiel  

 

Je bent houder van een diploma secundair onderwijs (6de jaar ASO, TSO, KSO of BSO) of daarmee 

gelijkgesteld of je kan minstens 5 jaar relevante ervaring voorleggen als theatertechnicus.  

 

Vaktechnische kennis en vaardigheden  

• Je hebt een grondige kennis van alle onderdelen van podiumtechniek. Je bent vertrouwd 

met Chamsys en de meest gangbare digitale geluidstafels. Dankzij je technische expertise 

geef je gericht advies aan collega’s, klanten en bezoekers. 

• Je hebt een zeer goede algemene kennis van elektriciteit en elektronica. 

• Je respecteert de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij manipulatie van alle 

technische apparatuur. 

• Je hebt passie voor je vak, volgt de evoluties op de voet en ontwikkelt je kennis hiervan 

verder. 

• Je hebt een open ingesteldheid, kan vlot communiceren en bezit een gezonde portie 

verantwoordelijkheidszin. 

• Je bent praktisch ingesteld, ordelijk en denkt probleemoplossend. 

• Je houdt van flexibele werkuren en een afwisselende planning, je werkt op verschillende 

locaties en frequent en structureel avond- en weekendwerk schrikt je niet af. 

• Je beschikt voor een rijbewijs B. 

• Je hebt noties van de werking van een cultuurcentrum.  

• Je bezit pc-vaardigheden, kennis van Office 365 is een pluspunt. 

• Je beheerst, na een opleiding, snel softwareprogramma’s van toepassing voor de functie 

waaronder Yesplan. 

• Basiskennis van Engels en Frans is een troef. 

• Je kan uiterst nauwkeurig werken.  

• Je hebt een grote luisterbereidheid en kan je goed inleven in de noden van zowel collega’s 

als technici en gebruikers van het cultuurcentrum. 

 

Gedragscompetenties 

• Je hebt een passie voor theatertechniek. 

• Je draagt een cultuur van klantgerichtheid en efficiëntie hoog in het vaandel. Hierbij reageer 

je steeds professioneel, vriendelijk en correct. 

• Je bent dynamisch, enthousiast en bent nauwgezet met oog voor detail. 

• Je bent trots op jouw werk en voelt je verbonden met de organisatie waarvoor je werkt.  

• Je gaat efficiënt te werk in situaties, zeker wanneer er tijdsdruk ontstaat.  

• Je bent flexibel en kan verschillende taken combineren. Je reageert alert op (nieuwe) 

informatie en kan omgaan met strakke of wijzigende deadlines. 

• Je neemt acties en verantwoordelijkheid op binnen je eigen takendomein.  

• Je bent een teamspeler en levert een bijdrage aan het groepsproces of -resultaat. 

 

 

 

 



Attitudes  

• Je bent bereid tot structureel avond- en weekendwerk. 

• Je hebt doorzettingsvermogen.  

• Je bent stressbestendig en nauwgezet.  

• Je hebt zin om continu bij te scholen. 

 ______________________________________________________________ 
 

Selectieprocedure  

Deel I: Praktische proef op 100 punten   

en aansluitend: 

Deel 2: Mondelinge proef op 100 punten  

• Datum: vrijdag 24 maart 2023 

  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat minstens 50% van de punten behalen in examenproeven I 

en II, en minstens 60% op het geheel van het examen.  

 

Als je niet in het bezit bent van het gevraagde diploma dien je een bijkomende capaciteitsproef af te 

leggen waarvoor je dien te slagen. 

  

Verloop selectieproeven  

Alle proeven worden in het Nederlands afgenomen, kennis van andere talen kan worden getest.  

De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het eigen resultaat van de selectie.  

  

Wie niet slaagt voor de eerste proef, wordt uitgesloten van deelname aan de overige proeven. Niet 

deelnemen aan een proef is eliminerend. Er is geen mogelijkheid om het examen op een andere dan 

de vastgestelde datum af te leggen.  

  

Wervingsreserve  

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur 

van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten met minstens 60% die aan de aanwervingsvereisten voldoen, 

worden in de wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat.  

 

Indiensttreding  

De voltijdse functie is onmiddellijk vacant. 

 

 Aanbod  

Je werkt in een prachtig gerenoveerd gebouw met een belangrijke uitstraling op lokaal en regionaal 

vlak. Je maakt deel uit van een gemotiveerd en enthousiast team en komt terecht in een dynamische 

en uitdagende werkomgeving. 

 

 

 

 

 

 



Salaris & voordelen  

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3. Er kan tot 10 jaar beroepservaring 

vanuit de privésector meegeteld worden voor de geldelijke anciënniteit. 

Extralegale voordelen:  

• Maaltijdcheques (€ 8)  

• Gratis hospitalisatieverzekering  

• Fietspremie & mogelijkheid tot fietslease 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer  

• Kilometervergoeding voor en verzekering tijdens dienstverplaatsingen met de eigen wagen  

• Compensatieverlof voor gemaakte overuren 

• 2de pensioenpijler  

 

 

Inschrijving en informatie  

De kandidaturen kunnen enkel digitaal gesteld worden op www.lommel.be/vacatures en dit ten 

laatste op zondag 26 februari 2023.  

 

Vragen met betrekking tot de inhoud van de functie kunnen gericht worden aan Cindy Daems, 

directeur cultuurcentrum: cindy.daems@ccdeadelberg.be / 011 399 699.  

 

  

 

 

http://www.lommel.be/vacatures
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