
VACATURE KOPERGIETERY 

 

PODIUMTECHNICUS MET EXPERTISE AUDIO (m/v/x) 

Voltijds – contract onbepaalde duur 

 

ORGANISATIE 

KOPERGIETERY is  

• Een huis voor de podiumkunsten, met focus op theater, dans, muziek en audiovisuele 

kunsten 

 

• Een werking die zich richt naar een uitgesproken jong publiek 

 

• Een voormalig fabrieksgebouw gelegen in hartje Gent, waar gezelschappen en 

kunstenaars uit binnen- en buitenland te gast zijn 

 

• Een tweede platform Kopergietery Rabot in de gelijknamige Gentse wijk 

 

• Een werkplaats waar jonge mensen in diverse ateliers aan de slag gaan met 

verschillende kunstenaars 

 

FUNCTIE 

Als  podiumtechnicus - audio: 

- staat je mee in voor het klankbeeld en de klankkwaliteit bij creaties en projecten van 

KOPERGIETERY.  Dit tijdens de aanmaak van voorstellingen, de presentatie ervan of tijdens 

events in een van onze zalen en op tournee. 

- doe je dit in nauwe samenwerking met regisseur en productieleiding in functie van de 

artistieke noden 

- werk je nauw samen met productieleiding, lichttechnici, collega-podiumtechnici, 

decorbouwers, acteurs, regisseurs en eventuele andere inhoudelijke medewerkers van 

KOPERGIETERY 

- maak je geluidsontwerpen of een deel daarvan 

 

TAKENPAKKET 

Als podiumtechnicus – audio: 

-neem je actief deel aan het volledige proces van een creatie 

-Installeer en bedien je geluidstechnische installaties en video-installaties 

-bouw je mee decor op 



-communiceer je met collega’s en artistieke ploeg, en dit zowel in huis als op tournee 

-denk je graag mee over technische oplossingen voor artistieke vragen 

-reis je mee met voorstellingen op tournee en dit zowel in binnen- als buitenland 

- beheer je de audioinstallaties van het huis 

 

PROFIEL & COMPETENTIES 

Als podiumtechnicus – audio: 

-heb je een uitmuntend gehoor 

-ben je gespecialiseerd in het afregelen en mixen van geluid 

-kan je werken met de hedendaagse technische apparatuur (licht, geluid, video…) 

-heb je voeling met artistieke processen 

-heb je voeling met en interesse in theater voor een jong publiek 

-ben je vertrouwd met de leefwereld van kinderen en jongeren 

-beschik je over een rijbewijs B en eventueel C, of ben je bereid om een rijbewijs C te behalen 

-beheers je naast het Nederlands ook voldoende  het Engels en het Frans 

-ben je stressbestendig 

-ben je bereid onregelmatige uren te werken, maar hier ook recuperatie voor te krijgen 

-ben je vertrouwd met het lezen en opmaken van technische plannen 

-ben je vertrouwd met softwarepaketten als QLab, Abelton Live, en eventuele andere en ben je 

bereid om bij te leren 

-kan je doelgericht en overzichtelijk werken 

-kan je goed in team werken 

 

AANBOD 

KOPERGIETERY biedt: 

-een zeer gevarieerd takenpakket, met zowel creatieve, organisatorische als technisch-

artistieke uitdagingen 

-een afwisselende en boeiende job waarbij je met uiteenlopende kunstenaars kan 

samenwerken 

-een job waarbij je zowel in Gent als ver daarbuiten kan werken en een netwerk uitbouwen 

-professionele ontplooiingskansen 

-een grote mate van zelfstandig werken 



-een diverse groep collega’s en een gastvrije werkplek 

-een verloning op basis van de cao Kunsten, paritair comité 304 

 

SOLLICITATIE 

 

Kandidaten kunnen een motivatie en CV sturen naar: solliciteren@kopergietery.be 

Graag reageren vòòr 7 juni 2019. 

Gesprekken vinden plaats later in juni en begin juli in onderling overleg. 

KG selecteert op basis van competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, 

geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. 
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