Vacature technisch projectleider (m/v)
Tewerkstelling: 4/5
type: vast contract van bepaalde duur (1 jaar) met zicht op verlenging onbepaalde duur.
plaats van tewerkstelling: Brussel
aanvang tewerkstelling: Bij voorkeur begin seizoen 19-20.

BRONKS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en gezinnen, gehuisvest aan de Varkensmarkt in
hartje Brussel. De afgelopen 25 jaar heeft BRONKS zich ontwikkeld tot een spraakmakende vaste
waarde binnen het Nederlandstalige (jeugd)theater.
BRONKS ontplooit een brede artistieke werking met eigen theaterproducties die toeren in
Vlaanderen en het buitenland, gastvoorstellingen, een uitgebreide scholenwerking, een eigen
jongerenlabel, meerdere festivals per jaar en zoveel meer.

Functie:
Als Technisch Projectleider bij BRONKS verzorg je binnen de verschillende werkingen het technische
aspect. Het gaat dan over BRONKS-producties, de STUDIO BRONKS & XL jongerenwerking en de
coördinatie en uitvoering van een aantal vaste evenementen.
Je hebt de technische leiding over alle BRONKS producties. Zowel organisatorisch, administratief en
logistiek leid je de technische voorbereiding, de coördinatie en de realisatie ervan. Per seizoen ben je
verantwoordelijk voor verschillende producties en werk je op het ritme ervan. Je rapporteert aan de
technische coördinator en werkt nauw samen met de ontwerpers, het artistieke team, externe
leveranciers en met alle intern betrokken departementen (decor-atelier, technisch en artistiek).
Voor de STUDIO BRONKS & XL jongerenwerking ben je het technische aanspreekpunt. Je overlegt
regelmatig met de coördinator en de BRONKS ambassadeurs over aankomende en lopende
projecten. Je vertaalt de ideeën naar realistische en haalbare technische plannen, en ondersteunt
mee de uitvoering ervan.
Onder leiding van de technisch coördinator organiseer je mee verschillende evenementen en zorgt,
samen met je collega’s, voor de vlotte uitvoering ervan.
Om de voeling met de vloer te garanderen, spring je af en toe bij in de zalen.
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Profiel:
-

Je hebt een hoger technisch diploma.
Je bent geboeid door jeugdtheater, met zijn specifieke noden en manier van werken.
Je kan goed omgaan met veranderingen en plotse wijzigingen in de planning, eigen aan een
productie proces.
Je functie is grotendeels coördinerend maar je bent ook bereid om zelf de handen uit de
mouwen te steken. Theater technische snufjes inbouwen in de decors spreekt je zeker aan.
Je hebt een basiskennis wat betreft elektronica en kleine mechanica en bent bereid je hierin
verder te bekwamen.(arduino, led-technologie, kleine servo’s,..)
Ervaring in een gelijkaardige functie en kennis van Yesplan planning software is een pluspunt.
Je beschikt over de nodige functie gebonden softwarekennis. (cad/sketchup tekenen)
Je bent bereid om op onregelmatige uren te werken, occasioneel weekendwerk schrikt je
niet af.
Bij voorkeur vertrouwd met Brussel, je weet hoe te werken in een meertalige grootstedelijke
context. Je hebt een goede kennis van Frans & Engels.

BRONKS biedt:

-

Een uitdagende job in een dynamische werkomgeving. Je komt terecht in een enthousiaste
ploeg vaste medewerkers, regelmatig aangevuld met freelancers in drukke periodes.
Een grote vrijheid voor het ontplooien van eigen initiatieven en veel inspraak.
Een competitief loon volgens de barema’s van de CAO Podiumkunsten, aangevuld met
maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
100% terugbetaling openbaar vervoer abonnement woon- werkverkeer

Reacties met motivatiebrief + CV voor 15-06-2019 naar Niels Huijers (niels@bronks.be) of Piet de
Coster (Piet@bronks.be)
BRONKS, Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel

Neem zeker ook een kijkje op onze website, hier kan je deze vacature ook terugvinden
(https://bronks.be/nl/bronks-huis/vacatures).
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