
Brussels Philharmonic vzw groepeert een symfonisch orkest (Brussels Philharmonic), een kamerkoor (Vlaams
RadioKoor) en een jeugdorkestenstructuur. Een kleine maar gedreven ploeg van stafmedewerkers steekt elke dag de
handen uit de mouwen om vanuit het Flageygebouw in Elsene zo’n 70 producties per jaar te realiseren in binnen- en
buitenland. Momenteel zijn we op zoek naar een

STAGEHAND (50%)
voor Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor

Functieomschrijving:
Je werkt binnen het productieteam, en zorgt mee voor de vlotte dagelijkse werking van het orkest en koor op
logistiek en technisch vlak.

- Je wordt aangestuurd door de regie, en neemt het logistieke deel van de werking op jou, waaronder:
o het correct opstellen van de concertpodia; op- & afbouw en veranderingen van de opstellingen;
o het mee in- en uitladen en controleren van  de instrumenten transporten;
o het verdelen, bewaren, controleren en transporteren van de partituren uit de muziekbibliotheek;
o het begeleiden en ondersteunen van solisten en dirigenten bij repetities en concerten;
o het onderhoud van het instrumentarium van het orkest;
o de controle en het dagelijkse onderhoud van het magazijn, de repetitie- en concertlocaties;
o de organisatorische en logistieke ondersteuning bij audities voor koor en orkest;
o algemene logistieke ondersteuning van de organisatie (zoals inventaris instrumenten, voorzieningen

food & beverages, kleine klusjes en reparaties,...);
o chauffeursopdrachten

- Je bent aanwezig bij alle activiteiten van het orkest en/of koor: repetities, concerten, opnames, tournees
- De vaste werkplek van orkest en koor is Flagey (Elsene). Daarnaast reizen beide ensembles naar podia in

Brussel en Vlaanderen, concertzalen in de buurlanden en intercontinentale tournees.

Profiel:
- Je steekt graag de handen uit de mouwen, en kan problemen snel (voor)zien, inschatten en oplossen;
- Het fysieke aspect van de job schrikt je niet af en je bent handig;
- je bent een teamspeler die zelfstandig kan werken, en bent stipt in de uitvoering van je taken;
- Je bent flexibel inzake arbeidstijd en –regeling (werken in weekends , ’s ochtends vroeg/’s avonds laat), en

bent bereid om te reizen voor internationale concerten en tournees;
- Je hebt een goede geschreven en mondelinge kennis van het Nederlands, Frans en Engels;
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt bij voorkeur over een eigen wagen;
- Ervaring in een gelijkaardige functie is niet vereist, wel sta je open om de job al doende te leren in het kader van

IBO-opleiding.

Wij bieden
- De kans om je talenten en capaciteiten te ontwikkelen in een boeiende, internationale omgeving.
- Een halftijds contract van onbepaalde duur, met een loon aangepast aan je kennis en ervaring, aangevuld

met extra voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering).

Interesse?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur en gedetailleerde CV voor 30/06/2022 naar js@brusselsphilharmonic.be.
Vragen? Mail of bel ons: 02/627 11 60.
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