Theatertechnicus Koningin Elisabethzaal
(concerten, events en congressen)
Het Elisabeth Center is deel van de KMDA en thuishaven van de Koningin Elisabethzaal met haar
ongeëvenaarde akoestiek en het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA), beter gekend als
“A Room with a ZOO”. Ze vormen samen een inspirerende plaats waar ontmoeting en samen beleven, centraal
staan.
De afdeling “Elisabeth Techniek” beheert de uitgebreide audiovisuele technieken van de Koningin Elisabethzaal,
het vernieuwde congrescentrum en de historische zuil aan het Flamingoplein. Binnen deze afdeling ben je mee
verantwoordelijk voor de organisatie van de audiovisuele technieken van meer dan 30 zalen.

•

Je maakt deel uit van een polyvalent team dat instaat voor de technische begeleiding van muziek- en
theatervoorstellingen en congressen die doorgaan in de Queen Elisabeth Hall en het ECA, en bij
uitbreiding de evenementen in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael.

•

Je gebruikt je kennis als technische duizendpoot bij de op en afbouw van de voorstellingen en
congressen in ons complex alsook de technische permanentie ervan.

•

Je ziet toe op het correct gebruik, onderhoud en verzorging van de (theater)technische infrastructuur en
apparatuur met als doel het garanderen van de veiligheid van de activiteiten in de theaterzaal en
congresruimtes.

•

Je bent verantwoordelijk voor een vlot verloop van de podiumactiviteiten.

•

Je voert allerlei onderhouds- en herstellingswerken uit.

•

Je doet suggesties in het belang van het onderhoudsbudget, brengt advies uit inzake aankoop van
wisselstukken, gereedschap en toestellen.

•

Je beheert de technische stock onder supervisie van de coördinator.

PROFIEL
•

Je hebt een opleiding Bachelor Elektriciteit/Mechanica of minstens 5 jaar werkervaring in de
audiovisuele sector.

•

Je beheerst de basis geluid-, video- en lichttechnieken.

•

Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

•

Je bent een teamplayer, stipt, stressbestendig, en flexibel (grote beschikbaarheid ’s avonds en tijdens de
weekends).

AANBOD
•

Een aangename en unieke omgeving met een informele bedrijfscultuur waar respect voor collega’s,
klanten en leveranciers voorop staan.

•

Een vast bediendencontract van onbepaalde duur. Boven op je loon: hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding of terugbetaling abonnementskosten openbaar vervoer, laptop en smartphone.

•

Een uiterst inspirerende werkplaats waar een brede waaier aan audiovisuele technieken jouw
werkdomein kan worden.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen!

