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Vacature 
Productiemedewerker - 
tentoonstellingen en 
activiteiten 

 
 
Z33 is een Vlaams multidisciplinair kunstencentrum in het centrum van Hasselt. Het vormt binnen de 

velden beeldende kunst, architectuur en design een hefboom voor de regio en een referentiepunt in 

Vlaanderen en daarbuiten. Z33 verenigt in haar projecten kunstenaars, ontwerpers, organisaties, 

ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en andere partners rond maatschappelijke 

thema’s. We stellen deze in vraag binnen tentoonstellingen, debatten, publicaties, workshops, 

lezingen, etc. Z33 reflecteert zo over de wereld die ons omringt en stimuleert ons om op een andere 

manier naar de alledaagse realiteit te kijken.  

 

Met de nakende opening van een nieuw gebouw (voorjaar 2020), wordt het ritme van 

tentoonstellingen en activiteiten drastisch opgeschroefd. Daarom is Z33 op zoek naar een 

productiemedewerker voor haar tentoonstellingsprojecten en flankerende activiteiten (voltijds).  

 

Misschien herken je jezelf wel in het volgende profiel: 

 

We zoeken een breed inzetbare doener, die houdt van een dynamische omgeving, met oog voor 

detail projecten kan afwerken, en die actief kan improviseren om activiteiten technisch vlot te 

laten verlopen.  

 

Je staat in voor de praktische uitvoering van taken die te maken hebben met het produceren van de 

Z33 tentoonstellingen en andere activiteiten. Je voert hier een aantal productionele, technische en 

logistieke elementen voor uit die in overleg met de productieleider worden gepland en bepaald. De 

activiteiten van Z33 vinden plaats zowel op de site van Z33 in Hasselt zelf, maar ook buitenshuis. 

Occasioneel maakt Z33 ook producties in het buitenland. We werken meestal overdag, maar soms 

ook ’s avonds of in het weekend. 

 

Je taken: 

- Je werkt mee aan  het realiseren en produceren van tentoonstellingen en projecten van Z33 en 

het verzorgen van techniek bij onze diverse activiteiten, zowel in huis als daarbuiten 

- Je maakt, op basis van aangeleverde tekeningen of instructies, houten sokkels, tussenwanden, 

presentatievolumes en allerhande andere objecten en bouwconstructies in ons atelier of in de 

expozalen. Hiervoor beschikken we zelf over een kleine schrijnwerkerij met de nodige machines 

- Je komt terecht in het team van productiemedewerkers, en werkt daarbij ook samen met 

externe producenten en/of freelancers, onder leiding van de productieleider 

- Je werkt in team of zelfstandig aan de technische voorbereiding, opbouw en afbraak van 
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tentoonstellingen, projecten en activiteiten 

- Je staat soms in voor kunst- en productietransporten met onze kleine vrachtwagen (vervoer, 

laden en lossen) 

- Je werkt samen met kunstenaars, scenografen en curatoren om tot het gewenst projectresultaat 

te komen, in overleg met de productieleider 

- Je zorgt voor een vlot verloop van de activiteiten door bv het verzorgen van technische 

ondersteuning 

- Je verft regelmatig grote volumes, ruimtes en objecten 

- Je werkt soms op hoogte waarbij je tentoonstellingslampen ophangt, een projector aan een 

plafond monteert, kabels wegwerkt, of een kunstwerk installeert. Je werkt daarvoor met 

stellingen en hoogtewerkers  

- Je helpt bij het onderhouden, bedienen en correct opslaan van het licht-, geluids- en technisch 

materiaal in de werkruimtes van Z33 

- Je helpt samen met het team diverse fracties van materialen verplaatsen, stockeren, bewerken 

en opslaan 

- Je voert eventuele kleine onderhoudswerken en herstellingen uit aan de infrastructuur van Z33 

 

Je profiel: 

- Je bent breed inzetbaar en hebt minimaal 5 jaar ervaring met minstens twee of drie van de 

volgende velden: schilderwerken, schrijnwerkerij, elektriciteit, wandenbouw, 

licht/beeld/geluid, onderhoud gebouwen, … 

- Je bent een doener en hebt goesting om binnen je capaciteiten projecten te realiseren 

- Je kan nauwgezet projecten afwerken, hebt oog voor detail, en stelt hoge eisen aan je 

afwerkingsgraad van de tentoonstellingsprojecten 

- Je bent in staat te werken in een team, maar kan ook zelfstandig taken uitvoeren 

- Je lost problemen constructief op, en komt graag met technische oplossingen 

- Je kan improviseren en je neemt initiatief 

- Je bent communicatief en open en je kan in dialoog gaan met kunstenaars, scenografen en 

curatoren om samen tot een goed resultaat te komen 

- Je bent flexibel, stressbestendig en kan werken binnen een projectplanning met pieken en 

dalen 

- Je bent geprikkeld door het onbekende, en houdt ervan bij te leren in een dynamische 

organisatie.  

- Ervaring met de cultuur- en kunstensector is geen must, wel een pluspunt 

 

We bieden je: 

- Een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke voltijdse functie in een dynamische 

werkomgeving in Hasselt 

- De mogelijkheid om actief mee te werken aan zeer zichtbare projecten 

- Loon volgens de barema’s van het Paritair Comité 329.01 aangevuld met maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.  

- De ondersteuning en betrokkenheid van collega’s en andere professionals 

- De mogelijkheid om je professioneel en internationaal te ontwikkelen en het volgen van 

opleidingen relevant voor je functie. 

 

Informatie en sollicitatie: 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met Iris Peeters via mail: iris.peeters@z33.be  

of telefonische via het nummer 011 29 59 60. Vragen over de vacature kan je stellen via hetzelfde e-

mailadres.  

  

Je kan vanaf vandaag onmiddellijk solliciteren voor deze functie. De vacature blijft in principe open 

staan tot 16 februari, maar het kan zijn dat Z33 de vacature vroeger afsluit indien er in januari reeds 
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veel kandidaturen binnengelopen die matchen met het profiel dat we zoeken. Wacht dus zeker niet 

om te kandideren.  


