
Camerata Productions vzw zoekt…  
 

Gemotiveerde Stagiairs (m/v/X) 
 

Camerata Productions vzw is een Belgische non-profit producent van theaterstukken, musicals, 
concerten, (kort-)films en live events in de driehoek Gent, Brussel & Antwerpen, werkende vanuit regio 
Dendermonde-Buggenhout. Daarnaast overvleugelt de groep de scholenwerking "Camerata School 
Productions", het audiovisueel collectief "Telephant Productions", het investeringsfonds “Partner in 
Cultuur” en de webshop “Theaterfreak.be.  
 

Om mee te bouwen aan de toekomst en de groei van de hele groep zoeken we stagairs die, in het 
kader van hun opleiding, kunnen bijdragen aan deze producties: 
 

LIVE ENTERTAINMENT – Podiumtechnicus 
 

Takenpakket 
- Je helpt bij de (organisatie van) montage en demontage 

van licht, geluid en decor van de voorstelling 
 

- Je biedt ondersteuning bij de praktische organisatie 
van de technische kant van de voorstelling 

 

- Je bedient licht-, geluid, video- of decorelementen 
tijdens de (school-) voorstellingen 
 

- Je helpt mee tijdens het onderhoud en herstel van 
decoronderdelen en rekwisieten 

 
Profiel 
- Je volgt bij voorkeur een opleiding Podiumtechnieken, 

media- & entertainment business of een soortgelijke 
opleiding 
 

- Je beschikt over een basis kennis van geluid- en 
lichttechniek, lichtmengtafels (Chamsys), 
geluidszenders, dimmers en elektriciteit. 

 

- Je bent positief ingesteld, stressbestendig en werkt 
graag in team  

 

- Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en bent 
hands – on ingesteld. 

 

- Je beschikt over een rijbewijs B (en eventueel ook een 
eigen auto). 

 

Periode 
Start stageperiode: 20 maart 2023 – einde stageperiode: 30 
april 2023 (uren te verdelen in overleg) 

 

AUDIOVISUEEL – Productie 
 

Takenpakket 
- Je biedt ondersteuning aan de productieleiding bij de 

praktische organisatie en productionele voorbereiding 
op kantoor (planningen & callsheets opmaken, 
faciliteiten, afspraken met locaties, cast & crew, 
catering regelen,…) 

 

- Je biedt ondersteuning aan de productieleiding bij de 
praktische organisatie en het productionele werk op 
set (locatie management, productionele permanentie, 
opvolgen quitclaims,… ) 

 
Profiel 
- Je volgt bij voorkeur een opleiding event- en 

projectmanagement, media- & entertainment business 
of een soortgelijke opleiding 

 

- Je bent positief ingesteld, stressbestendig en werkt 
graag in team  

 

- Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en bent 
hands – on ingesteld. 

 

- Je beschikt over een rijbewijs B (en eventueel ook een 
eigen auto). 

 

Periode 
Start stageperiode: 6 maart 2023 – einde stageperiode: 12 
april 2023 (uren te verdelen in overleg) 

 

 
Hopelijk mogen we jou binnenkort verwelkomen in onze grote groep Cameraten. Twijfel je aan je 
ambitie of je talent? Zeer welkom, wij twijfelen elke dag! Aarzel je over iets inhoudelijk? Een vraag 
leidt altijd tot een antwoord! 
 

 
MEER INFO OF VRAGEN:  
Stuur een mailtje naar info@camerata-productions.be of PB ons via de socials. 
 

mailto:info@camerata-productions.be

