TECHNICUS voor de OPBOUW van TENTOONSTELLINGEN en het
ONDERHOUD
De Fondation Boon is de promotor van een nieuwe locatie in het centrum van Brussel die
normaal begin 2019 de deuren zal openen. Dit nieuwe museumcentrum, met een
oppervlakte van 3.000 m², staat in het teken van het beeldverhaal en de grafische
vertelkunsten.
Type contract: voltijds contract van onbepaalde duur.
HIËRARCHISCHE POSITIONERING :
Staat onder het gezag van de verantwoordelijke van de site of diens vertegenwoordiger.
OPDRACHT EN TAKEN :
De technisch verantwoordelijke stelt alles in het werk om het gebouw en de installaties
operationeel te maken.
Onder het gezag van de verantwoordelijke van de site krijgt hij de volgende taken :
- De veiligheid van goederen en personen en de toepassing van de regels voor gezondheid
en veiligheid waarborgen, in samenwerking met de verantwoordelijke van de site;
- de registers bijhouden betreffende de geldende procedures voor een instelling die
publiek ontvangt;
- toezien op het onderhoud van de voorzieningen en technische installaties van de site
(zoals elektriciteit, verwarming, klimaatregeling, bewakingssystemen,…);
- toezien op het correcte onderhoud van het gebouw (binnen en buiten);
- de planning bijhouden van de externe spelers die instaan voor onderhoud en
herstellingen aan het gebouw en de technische installaties;
- overgaan tot ‘klein’ onderhoud van de installaties (lampen vervangen, schakelaars
controleren, thermostaten controleren …);
- kleine herstellingen uitvoeren aan schilderwerk, pleisterwerk, metselwerk, ramen en
deuren en sloten;
- zorgen voor de aanwezigheid van een technicus op events, officiële openingen, …;
- toezien op het vlot opbouwen en afbreken van tentoonstellingen en animatie;
- eventueel bijkomende hulp verlenen aan de teams die instaan voor het opbouwen en
afbreken van tijdelijke tentoonstellingen en de teams die animatie opzetten;
- werken in goede verstandhouding met degenen die instaan voor de tentoonstellingen bij
de Fondation Boon.
OPLEIDING :
Technisch verantwoordelijke, adjunct-technisch verantwoordelijke, regisseur-intendant of
adjunct-regisseur of gelijkgestelde opleiding.

Talen :
- Frans: zeer goed
- Nederlands: zeer goed of goed
- Engels: goed
ERVARING :
Positieve beroepservaring als technisch verantwoordelijke, regisseur, regisseur-intendant
of in een gelijkgestelde functie.
PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN :
- Een technische oplossing kunnen uitwerken voor een artistiek project;
- een goede kennis hebben van elektriciteit ;
- een goede doe-het-zelver zijn in de juiste betekenis van het woord.
PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN :
- Oog voor de bescherming van personen en goederen;
- nauwgezette naleving van geldende reglementen;
- goed karakter;
- zin voor initiatief en teamgeest;
- alert en efficiënt in de praktijk;
- inventief en beschikbaar.
Bijzondere voorwaarden:
Verplicht te werken op bepaalde avonden, weekends en feestdagen. Jaarlijkse vakantie
buiten drukke periodes.
Rijbewijs B verplicht.
SOLLICITATIE:
Gelieve uw motivatiebrief samen met uw cv en referenties via e-mail:
geraldine.servais@fondationboon.com en laurent.de.froberville@fondationboon.com
Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met:
geraldine.servais@fondationboon.com

