  

  
Peeping  Tom  zoekt  Technisch  Directeur  (M/V/X)  met  specialisatie  
lichttechniek  

  
Organisatie  
Peeping  Tom  vzw  
Peeping  Tom  is  een  Belgisch  danstheatergezelschap  dat  werd  opgericht  door  Gabriela  
Carrizo  (I/AR)  en  Franck  Chartier  (F).    
  
Het  werk  vertrekt  steeds  vanuit  een  hyperrealistische  setting.  Daarna  breken  de  makers  dit  
realisme  open  en  gaan  ze  spelen  met  de  logica  van  tijd,  ruimte  en  sfeer.  De  toeschouwer  
wordt  getuige  –  of  voyeur  –  van  wat  normaal  verborgen  en  ongezegd  blijft,  van  menselijke  
nachtmerries,  angsten  en  verlangens.    
  
Vanuit  zijn  thuisbasis  in  Brussel  bouwde  Peeping  Tom  een  internationaal,  loyaal  publiek  op.  
De  stukken  toeren  intensief  bij  theaters  en  festivals  wereldwijd.  Een  klein  team  van  vaste  
medewerkers  en  een  groot  netwerk  van  artiesten  en  freelancers  dragen  samen  de  nationale  
en  internationale  werking  van  het  gezelschap.    
  
www.peepingtom.be      
  
Functie  
Ben  jij  dat  technische  wonder  met  creatieve  oplossingen?  Kan  je  een  team  leiden?  Treed  je  
al  eens  graag  in  het  voetlicht  als  lichttechnicus?  Dan  ben  jij  misschien  wel  onze  nieuwe  
Technisch  Directeur  met  specialisatie  in  lichttechniek!    
  
In  nauwe  samenwerking  met  de  artistieke  directie,  de  zakelijke  leiding  en  de  andere  
technische  medewerkers  coördineer  en  controleer  je  de  verschillende  technische  aspecten  
van  de  activiteiten  van  Peeping  Tom  –  zowel  tijdens  tournees  als  in  creatieperiodes.  Je  
combineert  dit  met  een  functie  als  lichttechnicus.    
  
Meer  concreet:    
-‐   Je  ontwikkelt  het  algemene  technische  kader  van  de  activiteiten  van  Peeping  Tom  
binnen  het  beschikbare  budget.    
-‐   Je  zorgt  voor  een  goede  omkadering  van  de  technische  medewerkers  om  zo  steeds  
een  gemotiveerd,  competent  technisch  team  beschikbaar  te  hebben.  Bovendien  
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verzeker  je  de  tijdige  beschikbaarheid  van  de  technische  medewerkers  voor  de  
geplande  technische/artistieke  activiteiten.    
Je  bereidt  de  technische  kant  voor  van  tournees  (plannen  van  theaters  controleren,  
lichtplannen,  materiaal  controleren),  in  samenspraak  met  de  technische  
verantwoordelijke  van  de  theaters.  
Je  beslist  over  de  technische  haalbaarheid  van  de  voorstellingen  in  de  voorgestelde  
zalen.  
Je  maakt  technische  fiches  op  en  houdt  deze  ook  up-‐to-‐date.  
Je  coördineert  en  controleert  (de  opslag  van)  de  technische  uitrusting  van  het  
gezelschap.    
Je  creëert  en  realiseert  in  nauwe  samenwerking  met  de  artistieke  leiding  en  de  
scenograaf  het  decorontwerp  voor  de  producties  van  Peeping  Tom.    
Je  neemt  de  belichting  op  jou  tijdens  internationale  tournees.  
Je  coördineert  en  werkt  mee  aan  de  op-‐  en  afbouw  van  decor,  geluid-‐  en  
lichtinstallaties.    

  
Profiel  
-‐   Je  hebt  al  ruime  ervaring  in  een  technische  functie  bij  een  gezelschap  of  in  een  
theater,  bij  voorkeur  met  specialisatie  in  belichtingstechniek.    
-‐   Je  hebt  minimum  5  jaar  ervaring  in  een  gelijkaardige  functie  
-‐   Je  bent  geïnteresseerd  in  kunst  en  cultuur  en  hebt  voeling  met  het  werk  van  Peeping  
Tom  
-‐   Je  genoot  minstens  een  technische  A2-‐opleiding  of  een  opleiding  podium-‐  of  
theatertechnieken.    
-‐   Je  hebt  bewezen  ervaring  in  het  gebruik  van  lichtbedieningspanelen.  
-‐   Je  hebt  kennis  van  het  gebruik  van  MA  2.  
-‐   Je  beschikt  over  een  goede  informaticakennis  en  kunt  vlot  overweg  met  de  gebruikte  
software  (MS  Office,  Autocad,  mediaserver).    
-‐   Je  hebt  een  goede  kennis  van  de  programmering  en  bediening  van  digitale,  analoge  
en  manuele  belichtingsapparatuur.    
-‐   Je  bent  flexibel  qua  werktijden  en  bent  bereid  om  zeer  regelmatig  te  reizen.  
-‐   Je  kunt  leidinggeven  aan  een  kleine  technische  ploeg.  
-‐   Je  kunt  een  budget  beheren.  
-‐   Je  hebt  organisatietalent,  ben  stressbestendig  en  creatief.  
-‐   Je  hebt  kennis  van  het  Engels,  Frans  en  Nederlands.  
-‐   Je  ben  in  het  bezit  van  rijbewijs  B.  
  
  
  
  
  

Aanbod  
Werken  bij  Peeping  Tom  is  als  werken  in  een  grote  familie.  Concreet  bieden  wij  jou:  
-‐   Een  uitdagende  job  in  een  internationale  artistieke  werkomgeving  
-‐   Fijne  werksfeer  in  een  klein  team  met  het  nodige  comfort  op  tournee.  Je  zult  zeer  
regelmatig  reizen.  
-‐   Freelance  of  tijdelijk  contract.    
  
Geïnteresseerd  
Reageren  voor:  25  februari  2019  
Stuur  voor  25  februari  2019  je  motivatiebrief  en  cv  naar  info@peepingtom.be  met  als  
subject  ‘Vacature  technisch  directeur.’  Gesprekken  vinden  plaats  begin  maart.    
  

