
Monty zoekt een ervaren podiumtechnicus 

WIJ ZIJN 
In Monty verwelkomen we artiesten, publiek en iedereen die nieuwsgierig is naar theater en performance. 
We begeleiden kunstenaars in hun experiment, ondersteunen de ontwikkeling en productie van hun werk 
en geven hen een podium om dit met een publiek te delen. In dit proces met de artiesten zoeken we actief 
wegen om als huis de banden met de stad en de samenleving aan te halen. 
www.monty.be
 
WIJ ZOEKEN
Wij zoeken een ervaren podiumtechnicus voor de organisatie van het programma op scène en de technische 
ondersteuning van de artiesten in residentie.

* Je ontvangt bezoekende gezelschappen en collega-techniekers in een vlotte, collegiale sfeer.
* Je zorgt voor de op- en afbouw van de verschillende programma’s in huis.
* Je bent verantwoordelijk voor een vlot verloop bij voorstellingen en projecten, zowel op technisch vlak 
   als op vlak van veiligheid.
* Met regisseurs en spelers denk je actief en creatief na over technische vraagstukken bij residenties en 
   producties in huis en organiseer je de oplossingen.
* Je draagt zorg voor het onderhoud en eventuele herstellingen van de (theater)technische installaties.
* Je beheert de opslag van licht-, geluids- en ander technisch materiaal op een ordelijke manier.
* Bij infrastructurele klussen en gebouwtechnisch onderhoud spring je bij waar nodig.
* Af en toe speel je een voorstelling op tournee.

JOUW PROFIEL 
* Je bent een podiumtechnieker met een theatertechnisch diploma of evenwaardige ervaring.
* Jouw specialisatie in geluid is een pluspunt.
* Je hebt kennis van allerhande multimedia, alsook rigging is een pluspunt.
* Je bent vertrouwd met de geldende veiligheidsvoorschriften.
* Je organiseert je werk planmatig en bent in staat om eindverantwoordelijkheid te nemen voor een voorstelling.
* Je hebt een goede kennis van elektriciteit.
* Je bent innovatief, creatief en handig in het geval van klusjes & doe-het-zelf-werk voor decors en infrastructuur.
* Je hebt verantwoordelijkheidszin en een probleemoplossend denkvermogen. 
* Je bent klantvriendelijk en -gericht, steeds diplomatisch en stressbestendig wanneer nodig.
* Je werkt graag zelfstandig en flexibel binnen een dynamische omgeving.
* Avond- en weekendwerk binnen een flexibel uurrooster zijn geen probleem voor jou. 
* Je kennis van het Nederlands is uitstekend, met noties van Engels en Frans.
* Je kunt overweg met de reguliere officeprogramma’s of leert ze snel aan. 
* Je bent in bezit van een rijbewijs B. 

WIJ BIEDEN 
* Een boeiende en afwisselende job 
* Een voltijds contract van onbepaalde duur 
* Flexibel uurrooster op basis van een 38u werkweek + 30 vakantiedagen en recuperatie overuren (1op1) 
* Een vergoeding volgens de barema’s van het Paritair Comité 304; looncategorie B 
* Extralegale voordelen: pensioensparen, terugbetaling woon-werkverkeer 
* Elke middag lunch en avondeten bij voorstellingsavonden 
* Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vakspecifieke of persoonlijke opleidingen 
* Vlot bereikbaar met openbaar vervoer 
* Je maakt deel uit van een ploeg van acht geëngageerde collega’s 

HOE SOLLICITEREN 
Stuur voor 3 december jouw motivatiebrief + een cv met je ervaring naar administratie@monty.be. De 
eerste gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 13 en 14 december. Een mogelijk 
tweede ronde vindt plaats op 21 december. Indiensttreding: januari 2022 of volgens afspraak. 

Voor meer info en vragen kan je terecht bij Pieter Slangen via administratie@monty.be
of op +32 3 238 64 97.

Monty vindt gelijke kansen belangrijk en diversiteit een meerwaarde. Kandidaten worden geselecteerd op 
basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht gender, seksuele geaardheid, afkomst, geloof, leef-
tijd of handicap.
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