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Functie 

Graadnaam: technisch medewerker -    

zaaltechnicus 

 

Cluster: vrije tijd 

 

Functienaam: technisch medewerker cultuur 

 

Functiefamilie: technisch medewerkers 

Dienst: cultuur 

 

 

 

Functionele loopbaan: C1 – C3 

 

 

 

Doel van de entiteit 

De cluster vrije tijd stuurt, begeleidt en coördineert het vrijetijdsbeleid van het lokaal 

bestuur teneinde een optimale afstemming tussen de diverse actoren in het brede culturele 

en vrijetijdsveld te bekomen en een integraal en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid in 

het lokaal bestuur te stimuleren. De cluster bestaat uit de dienst ‘sport’, ‘jeugd’, 

‘vrijetijdsloket & evenementen’, ‘cultuur’, ‘BKO’, ‘bibliotheek’ en ‘de kunstacademie’.  

De cultuurdienst  stimuleert, ondersteunt en promoot het bruisende verenigingsleven en 

stelt zich tot doel de participatie te verruimen, de kwaliteit te verhogen en het verzorgen 

van een evenwichtig cultureel aanbod. De dienst organiseert zelf ook verschillende 

activiteiten waarbij de klemtoon ligt op samenwerkingsverbanden versterken met enerzijds 

de diensten bevoegd voor jeugd, sport, bibliotheek, academie voor muziek en woord en 

anderzijds het verenigingsleven. Verder is de dienst ook een aanspreekpunt voor het 

toerisme in het lokaal bestuur. Zij zorgt voor de toeristische informatie van de fiets- en 

wandelpaden. De dienst begeleidt en ondersteunt tot slot de cultuurraad, de seniorenraad 

en de raad voor ontwikkelingssamenwerking bij hun vergaderingen en activiteiten. 

 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator cultuur. 
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Voor kennisname 

 
Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening. 

 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 

 

 

 

 

Naam   
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Kernresultaten 

Technische omkadering cultuurprojecten 

Zorgen voor de technische omkadering van cultuurprojecten, rekening houdend met alle 

technische, artistieke en veiligheidsvereisten. 

Doel: zorgen voor een kwaliteitsvolle technische omkadering van de podiumactiviteiten. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 opstellen van de technisch geluids- en lichtplannen 

 opbouw en afbraak van het decor 

 opbouw en afbraak van de belichting en geluid 

 de bediening van het geluid en licht tijdens de voorstelling 

 opvolgen van contacten met de programmatoren, de gezelschappen en eventuele 

andere derden i.v.m. de technische vereisten van voorstellingen en projecten 

 correcte interpretatie van de technische fiche 

 opstellen technische omschrijvingen 

 hulp bij op- en afbouw bij tentoonstellingen, voorstellingen, culturele activiteiten… 

Correct gebruik apparatuur en materialen 

Correct gebruik, onderhoud en verzorging van de theater technische en andere 

infrastructuur en apparatuur. 

Doel: garanderen van de veiligheid van de theaterzaal en het vlot verloop van de 

podiumactiviteiten. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 hanteren van het technisch materiaal en apparatuur volgens de 

veiligheidsvoorschriften 

 onderhoud en mogelijke herstellingen van alle theater technische installaties, 
materialen, instrumenten, leidingen en verbindingen 

 onderhoud en mogelijke herstellingen van alle andere installaties, materialen en 
instrumenten 

 aanbrengen van mogelijke verbeteringen aan de infrastructuur en accommodatie 

 respecteren en opvolgen geluidsnormen (wetgeving) 
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Veiligheid en hygiëne 

Respecteren van veiligheidsmaatregelen en maatregelen rond hygiëne en naleven van 

minimale veiligheidsnormen en de minimale normen rond hygiëne. 

Doel: de mogelijke risico’s en schade beperken. Het Hygiëne- en veiligheidsbeleid moet 

het personeel beschermen, de beschikbaarheid en de integriteit van de goederen en 

diensten vrijwaren en de continuïteit van de werking van de entiteit garanderen. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 meehelpen bij het onderhoud en de hygiëne van de werkplek 

 respecteren van veiligheidsvoorschriften en maatregelen rond hygiëne 

Onderhoud en netheid 

Het onderhouden en schoonmaken van werkplaatsen, materialen, voertuigen en machines. 

Doel: het garanderen van netheid en hygiëne, het goed functioneren en de duurzaamheid 

van de gebruikte materialen en machines bewerkstelligen. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 signaleren van defecte materialen 

 dagelijks onderhoud van de gebruikte materialen en voertuigen 

 tijdig binnen leveren van materialen als er een periodiek onderhoud nodig is 

 eigen lokaal en bergruimte in orde houden 

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de 

dienstverantwoordelijken, de collega’s van andere diensten en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak 

optimaal te kunnen realiseren. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 meewerken aan een optimale interne communicatie binnen de dienst 

 afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met 

de diverse diensten en medewerkers 

 actief deelnemen aan intern overleg 

 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer 

ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter 

beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties 

onderscheiden.  Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is 

verworven. 

 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 
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PC-Vaardigheden Algemene PC-Vaardigheden X   

 Mobile devices (smartphone, tablet, …) X X  

 MS Office (Outlook, Excel, Word, 

Powerpoint) 

X   

 Software eigen aan de functie X X  

Werking en werkmiddelen Mondelinge communicatie X   

 Werking van de organisatie X   

 Werkmiddelen en werkmethoden X X  

     

Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 
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 3
 

Beheersmatige 

vaardigheden 

Plannen en organiseren X X  

 Voortgangscontrole  X   

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken X   

Persoonsgebonden gedrag Kwaliteit en nauwgezetheid  X X  

 Flexibiliteit X X  

 Zelfstandig gedrag X X  

 Stressbestendigheid  X   

Probleemoplossend 

gedrag 

Klantgerichtheid  X   

 Initiatief  X   

 

(+) functiespecifieke competentie 


