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TECHNISCH-LOGISTIEK MEDEWERKER 

 
 
De organisatie 
Compagnie Tartaren is een professioneel sociaalartistiek gezelschap dat werkt vanuit de 
Leuvense Ridderbuurt. Ze geeft mensen in een kwetsbare situatie een stem. Bij elke nieuwe 
productie werken de Tartaren samen met professionele makers. Uit al het werk van de 
Tartaren spreekt een maatschappelijke betrokkenheid.  
 
 
Functie 
Compagnie Tartaren zoekt een technisch-logistiek medewerker. Je staat in voor de technische 
ondersteuning van onze producties en het beheer en onderhoud van onze infrastructuur, 
uitrusting en apparaten. Je bent polyvalent inzetbaar en werkt volgens een flexibel schema, 
aan te passen aan onze productionele planning.  
 
 
Taken 

- Je coördineert het onderhoud van onze gebouwen, uitrusting en installaties en ziet er 
mee op toe dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd 

- je werkt als zaaltechnicus in onze eigen zaal 
- je staat in voor onderhoud van het theatertechnisch materiaal 
- je staat als technicus mee in voor de creatie en/of uitvoering van nieuwe en bestaande 

theatervoorstellingen op vlak van decor, licht, video en audio 
- je ontwerpt en voert lichtplannen uit 
- je volgt producties productioneel op, maakt technische fiches en communiceert 

hierover met de ontvangende theaters 
- je gaat mee op tournee doorheen Vlaanderen, bouwt de voorstelling op en af en 

stuurt de technici van de ontvangende theaters aan 
- je draait de voorstellingen, bedient licht- , geluid- en/of video en coördineert het 

voorstellingsverloop 
 
 

Profiel 
- je hebt een opleiding als theatertechnicus en/of minstens 4 jaar relevante 

werkervaring 
- je kan vlot overweg met de meeste courante licht-, geluid- en video-

besturingssystemen (kennis van Chamsys is zeker een pluspunt) 
- je bent handig en praktisch ingesteld 
- je bent een harde werker en vlotte organisator 
- je kunt zelfstandig werken, stelt prioriteiten en neemt initiatief 



 

 
 

- je hebt verantwoordelijkheidszin 
- je bent een open, sociaal en zorgzaam iemand met een goede portie mensenkennis en 

kan goed samenwerken met vrijwilligers 
- je bent geduldig en enthousiast, en kunt tegen een gezonde dosis stress 
- je werkt in wisselende uurroosters, zowel overdag, ’s avonds als in het weekend, op 

tournee of in eigen huis 
- je beschikt over een rijbewijs B 

 
 

Wij bieden 
- een afwisselende job in een kleine, flexibele organisatie 
- aansluiting bij een klein, gedreven team met een horizontale overlegstructuur 
- een halftijds contract van onbepaalde duur  
- verloning volgens paritair comité 304  

 
 
Solliciteren? 
Mail vóór maandag 6 januari 2020 een motivatiebrief en CV naar wanne@tartaren.be 
 
Compagnie Tartaren spoort etnisch-culturele minderheden en personen met een beperking 
uitdrukkelijk aan om zich kandidaat te stellen. 
 
Indien je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een gesprek in de week van 13 januari. 
Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 
 
 
Meer informatie: 
Wanne Van Hemelrijck: 0474/333584 
Wim Oris: 0486/532933 


