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Wie zijn we? 

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 
vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief 
aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale 
ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen 
met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem 
zeker een kijkje op www.n22.brussels, de koepelsite van de centra. 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra. 
Ze vallen onder de entiteit gemeenschapscentra van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 
(CJS), die de 22 centra centraal ondersteunt. Andere deeldomeinen daarvan zijn algemeen 
cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, 
jeugdwerk en sport. 
 
Waar werk je? 
Jij komt terecht bij GC Nekkersdal - het gemeenschapscentrum in Laken en GC Essegem – het 
gemeenschapscentrum in Jette. De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de 
ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de 
Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars 
horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.  
 
Wat doe je?  

Als technicus lever je, in overleg met de leidinggevenden, binnen de 2 gemeenschapscentra en 
vanuit de eigen technische deskundigheid, gespecialiseerde diensten en producten af.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het infrastructuurbeheer van 2 gemeenschapscentra. Je staat in 
voor de (theater)technische uitvoering (klank/licht/podiumtechniek) van voorstellingen en 
allerhande activiteiten in de 2 centra, in functie van de inhoudelijke programmatie. 
 
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijken van de betrokken centra. 
 
Concreet werk je 75% van je tijd voor GC Nekkersdal (Laken) en 25% van je tijd voor GC Essegem 

(Jette). Je kan af en toe ingezet worden in een ander GC.  

Je opdrachten zijn:  
 
Op vlak van infrastructuurbeheer; 

- Uitbouwen van een onderhoudsbeleid aangepast aan de betrokken centra; 
- Plannen, voorbereiden/uitvoeren en opvolgen van het onderhoud aan de gebouwen en 

materialen en van infrastructurele werken; 
- Kleine en grote gebreken detecteren en signaleren, oog hebben voor potentiële 

verbeteringen; 
- Aanvragen en opvolgen van interventies, contact onderhouden met interne en/of 

externe partners die onderhouds- of infrastructuurwerken uitvoeren; 

 De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een technicus (niveau C): 

Infrastructuur en theatertechniek  

 Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport – entiteit Gemeenschapscentra    

Tewerkstellingsstatuut: vervangingsovereenkomst  

Standplaats: Renaissance, toewijzing aan GC 
Nekkersdal en GC Essegem   

Werkregime: voltijds (100%) 

Adres: GC Nekkersdal: Emile Bockstaellaan 107, 
1020 Laken - GC Essegem: Leopold I-straat 329, 
1090 Jette 

http://www.n22.brussels/
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- Preventief onderhoud en controle van de technische installaties (verwarming, waterketel, 
lift…), opvolgen van onderhoudscontracten en keuringen; 

- Adviseren bij aankopen; 
- Allerlei materiaal en voorraden beheren. 

 
Op vlak van (theater)technische ondersteuning: 

- Plannen, organiseren, technisch-logistiek voorbereiden en ondersteunen van de 
programmatie (podium)activiteiten; 

- Opbouwcoördinatie van (theater)technische installaties, décors en tentoonstellingen; 
- Ontvangen en technisch ondersteunen van receptieve organisaties, opvolgen van de 

technische fiches van deze gezelschappen; 
- Bedienen van theatermechanica en geluids- of lichttafels tijdens activiteiten; 
- Beheer, controle en onderhoud van theatertechnisch en theatermechanisch (zaal- en 

laadplan) materiaal; 
- Verzorgen van transporten van (theater)technisch en logistiek materiaal. 

 

Inschakeling in de brede werking van het gemeenschapscentrum: 

- Je helpt bij activiteiten van het centrum (bv. grote overlegmomenten, jaarlijks 
personeelsfeest,…); 

- Je verricht occasioneel avond- of weekendwerk.  
 

Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 

het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur). De VGC houdt rekening met elders verworven 

competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking. 

 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties  

- dienstbaar zijn 
- integer handelen 
- betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

- mondeling vaardig zijn 

- schriftelijk vaardig zijn 

- samenwerken 

Omgaan met informatie 

- problemen analyseren 

Probleemoplossend gedrag 

- resultaatsgericht handelen 

- klantgericht handelen 

- nauwkeurig en met zin voor orde werken 

- flexibel reageren 
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Functiegebonden competenties 

- Je kan veilig werken. 

 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

- Een voltijds (100%) vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 1 augustus 2019.   

- Loonschaal C121 – Technicus 

- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime 

vormingsmogelijkheden.  

Geïnteresseerd? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde 

diploma/EVC-attest, ten laatste op 26/06/2019. 

Dat kan:  

- per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy 

Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

- of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘technicus infrastructuur en 

theatertechniek’. 

 

De selectiegesprekken zijn gepland begin juli 2019 in de Technologiestraat 61, 1082 Sint-Agatha-

Berchem. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

 

Nog vragen over deze job? 

Contacteer Dorien Herremans, centrumverantwoordelijke GC Nekkersdal, op het nummer 02 421 

80 60 of via dorien.herremans@vgc.be. of contacteer Marjolein Roelandt, programmator GC 

Essegem, op het nummer 02 427 80 39 of via marjolein.roelandt@vgc.be.  

 

Nog vragen over de  selectieprocedure of aanwervingsvoorwaarden?  

Contacteer Wendy Vandervelde, deskundige directie Personeel, op het nummer 02 563 07 33 of 

via wendy.vandervelde@vgc.be. 
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