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Vzw de Rand ondersteunt het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel in 
opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Onder meer door het 
beheren van zeven gemeenschapscentra. Daarom hebben wij een:  
 

VACATURE 
THEATERTECHNIEKER  

voor GC de Zandloper te Wemmel -  en de centra van vzw ‘de Rand’ 
 
Dankzij jou… 
 

- Verlopen activiteiten en voorstellingen technisch hoogstaand.  
- Voelen lokale verenigingen en andere klanten zich op technisch vlak goed ondersteund bij de 

realisaties van hun projecten.  
- Verloopt de samenwerking met collega technici van vzw ‘de Rand’ en bezoekende 

gezelschappen in een vlotte, collegiale sfeer. 
- Zijn onderhoud en eventuele herstellingen van de (theater)technische installaties tijdig 

ingepland en gebeurd. 
- Is de opslag van licht-, geluids- en ander technisch materiaal een toonbeeld van orde. 
- Is de gebouweninfrastructuur beheerd als een goede huisvader of –moeder. 
- Worden de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van alle 

technische apparatuur gevolgd. 
 
Wie ben jij? 
 

- Je beschikt over minstens een diploma A2 (of evenwaardig door ervaring) in podiumtechniek.  
- Je hebt een basiskennis van licht- en geluidstechnische aspecten.  
- Kennis van allerhande multimedia, alsook rigging is een pluspunt. 
- Je hebt voeling met socio-cultureel werk en verenigingsleven. 
- Je bent handig in het geval van klusjes & doe-het-zelf-werk. 
- Je organiseert je werk planmatig en bent in staat om eindverantwoordelijkheid te nemen voor 

een voorstelling.  
- Je bent klantvriendelijk en -gericht, steeds diplomatisch en stressbestendig wanneer nodig. 
- Je werkt graag zelfstandig binnen een dynamisch team. 
- Je kennis van het Nederlands is uitstekend, met noties van Engels en Frans.  
- Je kan vlot werken met Microsoft Office toepassingen en met Outlook. 
- Je bent bereid tot avond- en weekendwerk, binnen een flexibel uurrooster.   
- Je hebt een rijbewijs B, rijbewijs C is een meerwaarde. 

 
Wat je kan verwachten 

 
▫ Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur 
▫ Loonbarema volgens het Paritair Comité 329 (relevante ervaring komt in aanmerking) 
▫ Een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen: 

- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding 0.25 €/km 
- Maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht 
- Aantrekkelijke vakantieregeling (extra vakantiedagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar 

krijg je vrijaf) 
- Groepsverzekering (aanvullend pensioen via de werkgever) 
- Hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je ook voordelig laten aansluiten. 
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▫ Een warm onthaal, opleiding op maat en permanente coaching 
▫ Tewerkstelling in Wemmel in een klein team binnen een grotere organisatie. Je ondersteunt 

frequent ook onze andere gemeenschapscentra met ligging in de Vlaamse Rand. 
▫ Een boeiende en afwisselende job met ruime autonomie, verantwoordelijkheid en kansen tot 

ontwikkeling 
 

 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan ten laatste op 7 oktober 2022 je motivatiebrief en je C.V. t.a.v. 
Sabrina Dal Zotto, HR coördinator: vacature@derand.be  
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