
vacature technisch productieleider (m/v/x)
hetpaleis, het grootste podiumkunstenhuis voor een jong publiek in Antwerpen, is op zoek
naar een technisch productieleider. In deze functie heb je de volledige technische leiding
over een productie. Zowel organisatorisch, administratief en logistiek leid je de technische
voorbereiding, de coördinatie en de realisatie van hetpaleis-producties van idee tot
evaluatie.

functieomschrijving
- Je bent verantwoordelijk voor verschillende producties per seizoen (voorstellingen,

workshops, tournees,…) en een spil in het creatieproces: de schakel tussen de licht-,
geluids- en decorontwerpers en de technische ploeg en het aanspreekpunt voor het
artistieke team en externe leveranciers;

- Je realiseert deze producties binnen de gestelde deadlines en budgetten en ook de
administratieve opvolging ervan (facturen, bestelbonnen, toelatingen, séjours, …) is
jouw verantwoordelijkheid;

- Je organiseert de productievergaderingen, werkplanningen en evaluaties;
- Je staat in voor de tournees: je boekt hotels en reizen voor de crew, organiseert het

transport van decorstukken en regelt administratieve zaken als visa, vergunningen
en zo veel meer.

profiel
- Je weet hoe creaties op technisch vlak tot stand komen en kan een productieproces

begeleiden;
- Je hebt ervaring met projectmanagement in een vergelijkbare job;
- Organisatie is je middle name en verbindende communicatie zit je in de vingers;
- Je bent een ploegspeler met leidinggevende capaciteiten;
- Je bent sterk in het maken van planningen en callsheets en werkt resultaatgericht en

nauwgezet;
- Je hebt een praktisch ingestelde mentaliteit;
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een basiskennis Engels en Frans;
- Kennis van tekenprogramma’s als Vectorworks, SketchUp of Autocad is een

pluspunt.

aanbod
- een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een dynamisch

podiumhuis;
- een gevarieerd takenpakket met zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen;
- een verloning volgens de CAO Podiumkunsten, aangevuld met extra voordelen

(hospitalisatieverzekering, tussenkomst woon-werkverkeer);
- indiensttreding bij voorkeur vanaf 1 maart 2022 (te bespreken).

solliciteren
Stel je kandidaat en bezorg je motivatiebrief en cv voor 15 februari 2021 aan technisch
coördinator Piet van Deun. Voor meer informatie kan je terecht op hetzelfde e-mailadres.

aanwervingsbeleid

mailto:piet.vandeun@hetpaleis.be


hetpaleis vindt gelijke kansen ontzettend belangrijk en beschouwt diversiteit binnen de ploeg
als een meerwaarde. We moedigen iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, culturele
achtergrond of seksuele geaardheid, aan om te solliciteren.


