Audio-visueel Technieker Elisabeth Center Antwerp
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19e-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Planckendael en Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp,
concertzaal & congrescenter.
•

Je maakt deel uit van de polyvalente technische ploeg die vast opereert in het Elisabeth Center Antwerp.

•

Samen met dit team sta je in voor de op- en afbouw van alle activiteiten van het theater- en
congrescentrum als polyvalent technicus (geluid, licht en video).

•

Je verzorgt de technische voorbereiding van elke fase in het productieproces van voorontwerp tot
uitvoering onder leiding van de technische coördinator.

•

Je bent verantwoordelijk voor de technische begeleiding van muziek-, theatervoorstellingen en
congressen die doorgaan in de Queen Elisabeth Hall en het Elisabeth Center Antwerp, zowel bij op- als
afbouw als tijdens de voorstelling.

•

Je verzorgt mee het preventief onderhoud. Je voert allerlei onderhouds- en herstellingswerken uit.

•

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

•

Je ziet toe op het correct gebruik en onderhoud van apparatuur en materialen met als doel het garanderen
van de veiligheid van de theaterzaal en de congresruimtes en het vlot verloop van de podiumactiviteiten.

•

Je beheert de technische stock.

•

Bij afwezigheid van de coördinator geef je operationeel leiding aan de technische en logistieke
medewerkers.

PROFIEL
•

Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring als audio-visueel technieker.

•

Je hebt een brandende interesse in geluids-, video- en lichttechnieken, gebruikelijke informaticatools en
geluidsprogramma’s.

•

Je hebt ervaring in podiumtechniek en algemene regie.

•

Je kan medewerkers motiveren (bv. om na een evenement tijdens de afbouw ook aandachtig en nauwgezet
te blijven werken).

•

Je bent flexibel en bent bereid om te werken in een zeer gevarieerd uurrooster (werken op weekends,
avonden, en nachten behoren tot de mogelijkheden).

•

Je spreekt en schrijft Nederlands, Frans en Engels.

•

Indien je kennis EHBO hebt is dit een bijkomend pluspunt.

AANBOD
•

Je werkt in een aangename en unieke omgeving, met een informele bedrijfscultuur.

•

Je werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

•

Je werkt voltijds (38u45/week) volgens variabel uurrooster.

•

Je krijgt een contract onbepaalde duur.

•

Je komt terecht in een functie met veel mogelijkheden tot on-the-job-learning.

•

Naast loon en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100% terugbetaling
openbaar vervoer) krijg je een KMDA-abonnement en bijkomende voordelen met betrekking tot het
bezoeken van andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar malaika.bellon@kmda.org. Vergeet niet om cv en motivatiebrief bij
te voegen!

