
De vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor, een instelling van de Vlaamse Gemeenschap, groepeert een symfonisch orkest (Brussels Philharmonic) en een kamerkoor (Vlaams Radio Koor).  Momenteel zijn we op zoek naar een   koorregisseur Vlaams Radio Koor (m/v) 
voltijds contract 

 Functieomschrijving Als koorregisseur ben je verantwoordelijk voor de vlekkeloze organisatie van de producties van het Vlaams Radio Koor. Je zorgt voor alle praktische en technische aspecten en bent het rechtstreekse aanspreekpunt voor zowel organisatoren als musici. Je denkt mee na over het permanent verbeteren van de werking, en draagt zo bij aan een optimale werkomgeving voor de musici en de professionele uitstraling van het ensemble. Je werkt in het productieteam, onder de productieverantwoordelijke.   Tot je takenpakket behoren onder meer :  
- de algemene voorbereiding van de producties (locatiebezoeken, podiumplan, licht & geluid, planning, administratie, reisvoorbereidingen, …) 
- de voorbereiding, begeleiding en opvolging van de repetities (in Flagey of op locatie) 
- de volledige technische en praktische coördinatie bij alle concerten in binnen- en buitenland 
- het begeleiden van dirigenten en solisten  
- het opstellen en opvolgen van call-sheets en technische fiches voor musici, dirigenten/solisten, organisatoren  
- op- en afbouw van het podium tijdens repetities, opnames en concerten, ism stage-hands die je ook aanstuurt en inplant  Profiel: 
- Je weet van aanpakken, bent een organisatorisch talent en houdt ervan om praktische projecten af te wisselen met administratieve taken. 
- Je ziet oplossingen voor problemen, bent stressbestendig en positief ingesteld. 
- Je kan als teamspeler zelfstandig werken en bent punctueel en zorgvuldig.   
- Je hebt uitstekende people skills , bent diplomatisch maar toch daadkrachtig. 
- Je beschikt over technische bagage (podiumtechniek, lichttechniek, geluid) en schrikt er niet voor terug om fysiek werk te verrichten. 
- Je werkt in een bruisende internationale omgeving: weekend- en avondwerk en reizen horen erbij en zijn part of the fun.  
- Je bent vlot meertalig (Nederlands, Frans, Engels). 
- Je hebt relevante ervaring in productie en en kent de werking van een koor/ensemble. 
- Je hebt een goede gebruikerskennis van de courante informaticatoepassingen.  
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  Wij bieden 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur, met een loon aangepast aan je kennis en ervaring, aangevuld met extra voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer). 
- Een unieke kans om je capaciteiten verder te ontwikkelen in een boeiende en internationale culturele omgeving. 
- De ruimte om je creativiteit en talenten in te zetten.  



Interesse? Stuur je gemotiveerde kandidatuur (brief met gedetailleerde CV) vóór 15 augustus 2016 naar vbo@brusselsphilharmonic.be.  Voor meer inlichtingen: 02/627 11 60.     Meer info over onze organisatie vind je op www.brusselsphilharmonic.be en www.vlaamsradiokoor.be. 


