
 

 

Het Kaaitheater is van bij de start in 1977 een podium voor hedendaagse podiumkunsten, verankerd in 
Brussel en met de blik op de wereld gericht. Vandaag presenteren we theater, dans, performance en 
muziektheater en een contextprogramma met lezingen en debat. We bespelen twee locaties in de Brusselse 
kanaalzone: onze ‘grote zaal’, het Kaaitheater aan de Sainctelettesquare, en de kleinere Kaaistudio’s in de 
O.L.V. van Vaakstraat. Een ploeg van 38 geëngageerde medewerkers maakt een programma van zowat 250 
voorstellingen per jaar mogelijk. 
 
Onder het motto How to Be Many? maakt het team van Kaaitheater ruimte voor een breed spectrum aan 
verhalen, perspectieven, artiesten en publieken, om de meerstemmigheid van de stad beter te leren 
weerspiegelen. Daarom geven we een deel van onze middelen uit handen aan organisaties en groepen die 
nog te weinig op de Brusselse podia te zien zijn, met de uitnodiging om zelf programma’s te maken en zo hun 
stemmen luider te laten klinken.  
 
Bovendien staat het Kaaitheater de komende jaren voor een ingrijpende verbouwing, waardoor we ons 
programma vanaf de zomer van 2022 en dit gedurende twee seizoenen (ook) op andere locatie(s) zullen 
tonen.  
 
We zoeken voor onmiddellijke indiensttreding en voor onbepaalde duur  
een gedreven medewerker (m/v/x) theatertechniek (80% of 100%), die houdt van een afwisselende  
werkomgeving en kan omgaan met zowel professionele als eerder onervaren artiesten/collega’s. 

Functie  

- uitvoeren van de podiumtechnische werkzaamheden bij repetities en voorstellingen; 

- organisatie en gedeelde coördinatie van de technische aspecten (licht, geluid, video, decor...) van 
de voorstellingen; 

- correct gebruik en onderhoud van de theatertechnische infrastructuur en apparatuur zodat 
veiligheid en een vlot verlopen van de activiteiten gegarandeerd zijn; 

- communiceren en samenwerken met de productiemedewerkers; 

- op de hoogte blijven van veranderingen in de theater technische wereld; 

 

Alle taken worden uitgevoerd in overleg met de coördinator en adjunct coördinator techniek.  

 
Profiel & competenties 

 

- je hebt een hart voor podiumkunsten en beschikt over ervaring in een gelijkaardige functie; 

- je hebt een degelijke kennis van theatertechnieken: licht, geluid, video, decor en rigging en bent 
bereid om verder bij te scholen op dit vlak; 

- je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden wat je toelaat om op een gepaste 
manier te communiceren met je collega’s, onze partners en klanten; 

- je hebt kennis van de meest gangbare softwaretoepassingen; 

- je functioneert goed in teamverband, maar kan ook zelfstandig werken; 

- je bent proactief, gestructureerd, efficiënt en stressbestendig; 

- je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster met avond- en weekendwerk; 

- je bent Nederlandstalig. Indien je geen native speaker bent, kan je je uitdrukken in het Engels of het 
Frans; 

 

Plus 

- meertaligheid met in het bijzonder Frans en/of Engels; 

- kennis van grandMA 2 en/of MIDAS PRO software;  

- kennis van AutoCad of SketchUp. 



 

 

 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, diploma, seksuele geaardheid, 
origine of handicap. Cfr. ons non-discriminatiebeleid. 
 

Aanbod  

- een voltijds OF deeltijds contract (100% of 80%) van onbepaalde duur, waarbij overuren 
gerecupereerd kunnen worden. 

- een vergoeding volgens de barema's van het Paritair Comité 304; looncategorie B 
https://www.podiumkunsten.be/sites/default/files/2021-10/Baremas-podiumkunsten-4-2021.pdf   

- een aantrekkelijke werkomgeving vol afwisseling binnen een enthousiast team; 
- de mogelijkheid om opleidingen te volgen (persoonlijke vaardigheden en werk gerelateerd); 
- 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding; 
- maaltijdcheques, een groepsverzekering, een 13de maand en na 1 jaar dienst een 

hospitalisatieverzekering. 
 
Interesse in deze job? 
Stuur je motivatiebrief met cv voor 14 februari 2022 naar job@kaaitheater.be  
 
Geselecteerde kandidaten krijgen vanaf 17 februari 2022 een uitnodiging voor een gesprek dat plaatsvindt 
de week erop. 
Voor bijkomende info kan je terecht op 02/201.58.58 (Nadia El-Boubsi). 
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