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DESKUNDIGE PODIUMTECHNIEKEN (B1-B3) 
 

Kortrijk als werkgever 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod 
qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale 
tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, 
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De 
uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen 
we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen 
maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.  

Visie 

Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. Kortrijk is een 
stad waar iedereen meetelt. Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet 
van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. En dat weerspiegelt zich in onze waarden.  

Waarden 

Divers - Ondernemend - Open – Samen. 

 

Het organogram 
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Functiegegevens 

Formele Functiebenaming: Deskundige Podiumtechnieken 

Directie:     Vrije Tijd 

Team:    Cultuurcentrum 

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:    Exploitatieverantwoordelijke Schouwburg 

 

In welk team kom je terecht? 

Team Cultuurcentrum valt in het organogram onder de directie Vrije Tijd, bestaat uit een 30-tal medewerkers en 
verenigt de werking van het muziekcentrum Track, BK6 en de schouwburg.  

 

Wat is de missie van team Cultuurcentrum?  

Cultuurcentrum Kortrijk realiseert een diversiteit aan kunst en cultuur, met oog op passie en creativiteit, amu-
sement en ontspanning, empathie en reflectie, ontmoeting en stimuleert zo een sociale en duurzame ontwik-
keling van de samenleving in onze stad en regio. Cultuur als middel om de wereld anders te verbeelden, als cru-
ciaal onderdeel om grote en kleine uitdagingen in de maatschappij aan te pakken. 

Wat is het doel van de functie? 

Als deskundige podiumtechnieken ben jij het eerste aanspreekpunt voor verschillende interne en externe par-
tijen als het over het gebouw of podium-technisch materiaal gaat. Daarnaast werk je vanuit je expertise mee 
aan de uitwerking van diverse projecten.   

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je bent het aanspeekpunt voor complexe podium-technische installaties, complexe technieken (zoals 
ventilatie, gas en elektriciteit) en het gebouwbeheersysteem (zoals automatische verwarming, toe-
gangscontrole). Je neemt ook de eerstelijnsinterventies op jou.  
 

• Je bent de schakel tussen de Schouwburg en team gebouwen: je volgt heel frequent de meldingen op 
en bent een belangrijke partner in het opvolgen van projecten (vb. vernieuwing van de loges).  

 

• Je plaatst bestellingen voor en volgt de planning op van de onderhouds-, poets- en logistieke ploeg, ter 
ondersteuning van de exploitatieverantwoordelijke Schouwburg.    
 

• Vanuit je expertise in podiumtechnieken werkt je mee aan diverse (grote) projecten. In samenspraak 
met de programmatoren en de artiesten geef je een project vorm en stel je een podium-technisch 
draaiboek op.   
 

• Je werkt uitvoeringsschema’s uit voor de reguliere voorstellingen door de technische fiches accuraat 
op te volgen en correct te vertalen naar podium-technische taken.   
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• Je biedt ondersteuning bij het huren en aankopen van materiaal en je bent verantwoordelijk voor het 
onderhoud van dit materiaal.  

 

• Je werkt nog mee met de podium-technische ploeg en neem waar nodig de beslissingen rond tech-
nieken.   

  
 

Wat verwachten we van jou? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat 
elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? 
Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze 
filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

Welke competenties meten we? 

• Klantgerichtheid: je denkt actief mee, speelt in op vragen en wensen van interne en externe klanten 
en volgt ze op.  

• Samenwerken: Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt actief 
mee aan een goede groepssfeer en stimuleert anderen tot samenwerken. 

• Resultaatsgerichtheid: Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team.  

• Wendbaarheid: Je staat open voor veranderingen in je verantwoordelijkheden of takenpakket, team 
of werkplek.  

• Overtuigingskracht: Je overtuigt anderen van je mening, idee, aanpak of visie door de inhoud en stijl 
van je argumentatie én zet anderen aan tot actie.  

• Innovatie en creativiteit: Je komt met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag.  

• Kwaliteitsvol werken: Je onderneemt acties om de kwaliteit van het werk te verbeteren.  

• Adviseren: Je geeft gericht advies op basis van je eigen expertise en knowhow.  

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B en je hebt 
minstens twee jaar aantoonbare professionele ervaring binnen podiumtechnieken.  

• Je hebt geen bachelordiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minstens twee jaar 
aantoonbare professionele ervaring binnen podiumtechnieken én je slaagt voor een niveau-
en capaciteitstest.  

Ben je een interne kandidaat? 

• Interne en externe personeelsmobiliteit:  
Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveauanciënniteit op B-niveau bij de 
stad of het OCMW. Daarnaast heb je twee jaar aantoonbare professionele ervaring binnen podium-
technieken. 

https://www.kortrijk.be/missie-en-waarden
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• Bevordering (via interne en externe mobiliteit):  
Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op D4/5-
niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je minstens twee jaar 
aantoonbare professionele ervaring binnen podiumtechnieken.  

 

Hoe verloopt de selectieprocedure?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 
selectieprocedure. 

Capaciteitstest voor de externe kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma gekoppeld aan de graad. 

• Resultaat: geslaagd/niet geslaagd - Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd 
voor de volgende stap in de selectieprocedure.  

• Timing: 30 augustus 2021 (onder voorbehoud) 

 

Deel 1: Speedinterview en praktische proef  

Bevraging motivatie en jobbeeld tijdens een kort gesprek met aansluitend een praktische proef die de 
praktische kennis podiumtechnieken aftoetst.  

• Resultaat: geslaagd of niet-geslaagd.  

• Timing: 6 september 2021 (onder voorbehoud) 

 

Deel 2: Gecombineerde proef 

Je krijgt een werkgerelateerde case voorgeschoteld, gevolgd door een uitgebreide mondelinge proef waarin je 
wordt bevraagd rond je inzicht in de job, kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie.  

• Resultaat: De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden voor dit 
selectiegedeelte.  

• Timing: 10 september 2021 (onder voorbehoud)  
 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met 
mogelijkheid tot verlenging. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

• We bieden je een contract van onbepaalde duur op B-niveau met een mooi loonpakket. Dit pakket 

wordt aangevuld met maaltijdcheques van 7 euro, gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor 

partner en kinderen, groepsverzekering (tweede pensioenpijler), eindejaarspremie en gratis aansluiting 

bij GSD-V. 
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• Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector 

of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

• Een mobiliteitsplan op maat, met aandacht voor de fiets (kilometervergoeding) en gratis openbaar 

vervoer (woon-werkverkeer). 

• Aandacht voor het evenwicht tussen je job, gezin en vrije tijd met een mooi verlofpakket (33 tot 35 

dagen). Waar mogelijk zetten we in op flexibele werkroosters en telewerk. 

• We zijn een grote, stabiele werkgever met een diverse dienstverlening waar de mens centraal staat. Er 

is dus plaats voor iedereen. Je kan rekenen op enthousiaste collega’s, om mee samen te werken en om 

van elkaar te leren.  

• We zijn een stad met grote ambities en willen medewerkers de kans geven om hun loopbaan in eigen 

handen te nemen en talenten te ontplooien. Ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen staan hierbij 

centraal. 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 86 54.  

mailto:vacatures@kortrijk.be

