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Vacature	  logistiek-‐productioneel	  medewerker	  (m/v/x)	  
	  
Wie	  zijn	  wij?	  
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	  logistiek-‐productioneel	  medewerker.	  Je	  staat	  in	  voor	  het	  
beheer	  van	  onze	  infrastructuur,	  biedt	  productionele	  ondersteuning	  en	  organiseert	  de	  
cateringwerking.	  Je	  bent	  polyvalent	  inzetbaar	  en	  werkt	  volgens	  een	  flexibel	  schema,	  aan	  te	  
passen	  aan	  onze	  productionele	  planning.	  	  
	  
Taken	  

-‐   Beheer	  van	  de	  infrastructuur	  (zaal	  en	  kantoor):	  onderhoud	  van	  de	  ruimtes,	  basis	  
(theater)techniek,	  kleine	  klussen	  

-‐   Productie-‐ondersteuning:	  opbouw,	  afbraak	  en	  vervoer	  van	  decor	  en/of	  techniek	  
-‐   Organisatie	  van	  de	  catering:	  planningen	  opstellen,	  vrijwilligers	  motiveren,	  voorraad	  

beheren	  en	  winkelen	  	  
	  
Profiel	  

-‐   Je	  hebt	  bij	  voorkeur	  ervaring	  binnen	  logistiek	  en/of	  productioneel	  werk	  
-‐   Je	  bent	  een	  handig	  persoon,	  een	  manusje-‐van-‐alles	  
-‐   Je	  kan	  zelfstandig	  werken	  
-‐   Je	  kan	  een	  team	  vrijwilligers	  motiveren	  en	  coachen	  
-‐   Je	  bent	  bereid	  flexibel	  te	  werken	  

	  
Wij	  bieden	  

-‐   50%	  tewerkstelling	  met	  flexibele	  werkuren	  in	  een	  klein,	  gedreven	  team	  
-‐   Een	  contract	  van	  onbepaalde	  duur,	  vanaf	  september	  2018	  
-‐   Verloning	  volgens	  het	  Paritair	  Comité	  304,	  categorie	  D	  of	  C+	  ifv	  profiel	  

	  
Interesse?	  
Stuur	  vóór	  10	  augustus	  2018	  een	  motivatiebrief	  en	  je	  CV	  naar	  Compagnie	  Tartaren,	  
Riddersstraat	  33,	  3000	  Leuven	  of	  mail	  naar	  wanne@tartaren.be.	  	  
Nog	  vragen?	  Contacteer	  wim@tartaren.be	  t.e.m.	  27	  juli	  of	  kirsten@tartaren.be	  vanaf	  30	  juli	  


