
 
 

Functieprofiel 

THEATERTECHNIEKER 

C1-3 

 

Functietitel Theatertechnieker 

Clusters Binnen de cluster Vrije Tijd, dienst De Leest 

Plaats in het 
organogram 

Als theatertechnieker werk je binnen de dienst De Leest onder 
de dienstverantwoordelijke De Leest en je rapporteert aan je 
dienstverantwoordelijke 

Niveau C 

Weddeschaal C1/3 

 

Doel van de functie 

Als theatertechnieker heb je een ondersteunende functie binnen de dienst. Je voert 

zelfstandig of met de andere theatertechniekers opdrachten uit waarvoor een specifieke 

opleiding en vakkennis vereist is. Je staat wel steeds onder de leiding van de 

dienstverantwoordelijke. Waar nodig stuur je ook zelf een minder geschoolde collega aan.  

Resultaatsgebieden 

Als theatertechnicus ben je verantwoordelijk voor het technisch beheer en het onderhoud 
van ‘De Leest’. Je staat in voor de technische realisatie van de manifestaties in De Leest of 
elders in Izegem. Je bent de contactpersoon op technisch vlak voor de externe gebruikers en 
de bezoekende technici:   

• je bent verantwoordelijk voor het bedrijfsklaar houden van theatertechnisch materiaal, 

audiovisuele apparatuur en didactisch materiaal; 

• je volgt de receptieve activiteiten op; 

• je bent verantwoordelijk voor theatertechniek; 

• je zorgt voor de voorbereiding, opbouw en afbouw van voorstellingen op technisch 

vlak; 

• je maakt afspraken met optredende gezelschappen en kunstenaars; 

• je verzorgt de opvang van de technische ploeg van gezelschappen;  

• je bent verantwoordelijk voor de begeleiding, uitvoering en ondersteuning inzake 

theatertechniek. 

 

Hiernaast heb je ook een adviserende rol inzake beleidsvoorbereidende en adviserende 

taken in verband met de infrastructuur, materialen en uitrusting. 
 

  



 
 
Profiel 

1/ Kennis 

• Algemene kennis van en ervaring met informatica-applicaties  

• Goede kennis Chamsys lichttafels 
• Goede kennis Capture 

• Notie van Midas M-series 

• Basiskennis video 

• Basiskennis netwerk 

 

2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie integreren Leggen van verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereren van alternatieven en trekken 
van sluitende conclusies. 

 Informatie analyseren Gericht analyseren van gegevens en kritisch 
beoordelen van informatie 

Omgaan met 
taken 

Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van 
problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren 
van de oplossing. 

 Werk structureren Structureren van het eigen werk door prioriteiten te 
stellen en een veelheid aan verschillende taken op 
een systematische manier uit te voeren 

Omgaan met 
medewerkers 

Kennis en informatie 
delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten 
en werkwijzen. 

 Ondersteunen Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie 
uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren 

Omgaan met 
relaties 

In team werken Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar 
mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan 
de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

 Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 
contacten onderhouden. 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Inzet tonen Zicht en volle inzetten voor het werk door steeds het 
best van zichtzelf te geven, hoge kwaliteit na te 
streven en door te blijven doorzetten, ook bij 
tegenwerking 

 Zich aanpassen Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en 
inspelen op veranderende omstandigheden en 
diverse situaties. 

 Stress beheren Resultaatgericht reageren op stress, de eigen 
emoties controleren en constructief omgaan met 
kritiek 

 

Verruimende bepaling 

Je bent bijzonder flexibel in de werkuren (avond- en weekend) en je bent bereid om verlof en 

overuren op te nemen in functie van het wisselende werk en buiten het theaterseizoen. 
 

 


