
 
 

TECHNISCHE (MEDE) 
VERANTWOORDELIJKE MULTISITE 
WIE ZIJN WE? 
 
Pathé is een belangrijke speler in de filmindustrie, voornamelijk in Europa, zowel wat 
betreft productie en distributie van films, als exploitatie van bioscopen.  
Momenteel heeft Pathé meer dan 4.800 werknemers en zijn we aanwezig in 6 landen 
(Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland, België, Tunesië). Dat is goed 
voor een tiental geproduceerde films per jaar en de exploitatie van ongeveer 100 
bioscopen – circa 1300 schermen. 
Pathé België is nog vrij jong. Na een kleine introductie in Wallonië (vooral Charleroi en 
Verviers ), volgde in 2019 de overname van de groep Euroscoop (met vestigingen in 
Namen, Louvain-la-Neuve, Genk, Maasmechelen, Lanaken en Sint-Niklaas). Hierdoor 
werd Pathé de tweede grootste groep in België op het vlak van Bioscoop-uitbating. 
Pathé is een groep met een rijk DNA en een uitzonderlijk erfgoed. De teams die Pathé 
vandaag aansturen zijn flexibel en innovatief: Wij bouwen samen aan een moderne 
organisatie waar competentie en initiatief worden gestimuleerd en erkend. 
Ben je gepassioneerd door de 7e kunst? Doe met ons mee! 
Kom en ervaar grote collectieve emoties, en draag bij, ook jij, aan het schrijven van de 
de volgende pagina's van de cinema! 

 
FUNCTIEOMSCHRIJVING  
 
De bioscoopgroep Pathé is op zoek naar een multi-site Technisch (Mede) 
Verantwoordelijke (M/V/X), actief in het technische gedeelte van de verschillende 
bioscoopvestigingen met betrekking tot de projectiecabine en de technische opvolging 
van de nieuwe technologie in de cinemazalen. Hij/zij zal ook verantwoordelijk zijn voor 
het onderhoud en de beveiliging van het gebouw en hij/zij zal hierbij achter de 
schermen een belangrijke rol spelen. 
 
TAKENPAKKET 
 
Deze functie is voor een werknemer met de technische vaardigheden om onder 
andere volgende taken uit te voeren. 
 
• Hij/zij rapporteert aan de Technisch Directeur en werkt in nauw overleg met de 

site-verantwoordelijken en dit vooral in Vlaanderen. 
• Zijn/haar werkterrein betreft hoofdzakelijk gebouwbeheer (in zijn geheel), projectie 

(cabinebeheer) en veiligheid van de verschillende gebouwen maw alle facilitaire 
en technische zaken van het gehele pand. 

• Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van verschillende 
gebouwprojecten en bijkomend beheer van budgetten. 

• Hij/zij is de contactpersoon voor de onderhoudsdiensten van externe firma’s en de 
periodieke inspecties tijdens hun interventies 

• Hij/zij kan instaan voor de projectie van films en meedraaien in de interne 
organisatie van de verschillende locaties. Hij/zij kan helpen bij het opzetten en 
technisch mogelijk maken van evenementen (B2B, festivals, enz.). 

• Hij/zij kan oorzaken van technische storingen identificeren en zelf oplossen of 
weet de tussenkomst van een andere interne/externe professional voor te stellen. 

• Hij/zij kent de werking van alle technische installaties op de verschillende sites. 
• Hij/zij stelt de aard van de verschillende uit te voeren interventies voor, legt deze 

vast en volgt deze op.  
• Hij/zij ziet erop toe dat de veiligheidsvoorschriften worden toegepast. 
• Hij/zij neemt deel aan technische opleidingen, ook op het gebied van veiligheid 

voor personeelsleden. 
 
 
 
 



 
 

 
PROFIEL 
 
Ervaring/scholing in elektriciteit / elektromechanica is vereist, ruime ervaring in bouwtechnologie. 
Service/proactieve mindset met oog voor detail. 
Operationele benadering van problemen, nauwgezetheid en het vermogen om oplossingen voor te 
stellen en te innoveren. 
Goede kennis van het Frans (Vereist) en basis Engels, vooral technisch. 

 
(TECHNISCHE) VAARDIGHEDEN 
 
- Hij/zij is vertrouwd met de verschillende technieken (geluid, optica elektriciteit, 

elektronica, informatica, mechanica, ventilatie, verwarming, enz.) om de aard van 
defecten of storingen op om het even welk apparaat te kunnen vaststellen en 
vervolgens de nodige maatregelen te kunnen treffen.                 

- Hij/zij beschikt over de nodige kennis om onderhoudswerkzaamheden en diverse 
herstellingen uit te voeren (elektriciteit, verwarming of airconditioning, timmerwerk, 
slotenmakerij, loodgieterij, mechanica, stoelen, enz.)  

- Hij/zij kan een logboek bijhouden ( noteert alle afwijkingen in het gebouw en de 
beveiligingsapparatuur ) 

- Hij/zij beschikt over voldoende kennis van computertools, MS office, laptops 
aansluiten, netwerken,; 

- Hij/zij heeft interesse in nieuwe technologieën; 
- Hij/zij is een dynamisch, betrouwbaar, constructief persoon, die zich op zijn/haar 

gemak voelt bij een soms groot publiek; 
- Hij/zij staat open om verder te evolueren in zijn/haar competenties door een 

goede werkethiek en beschikbaarheid aan te tonen 
- Hij/zij is flexibel wat werktijden betreft, rekening houdend met de behoeften van de onderneming 

(bioscopen zijn 7 dagen op 7 geopend, weekends en feestdagen inbegrepen) 
 
 
VEREISTE EIGENSCHAPPEN 

 
Teamspirit - Professionalisme - Reactiviteit- Initiatief - Autonomie - Vermogen om 
prioriteiten te beheren - Pragmatische aanpak en "hands on"-mentaliteit 
Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden. 
“Leading managementgedrag” aangezien de toezichthoudende rol. 

 

WIJ BIEDEN 
 
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in een aangename werksfeer bij een 

gevestigde internationale groep met ervaren en enthousiaste collegas. 
• Een werkplaats variabel  bij voorkeur in de omgeving van Lanaken, Genk, Maasmechelen of Sint- 

Niklaas. 
• Een bezoldiging rekening houdend met uw ervaring en profiel, uitgebreid met bedrijfswagen, GSM en 

bedrijfscomputer 
 
 
Interesse in deze functie? 
Aarzel niet om uw sollicitatie (CV + motivatiebrief) per e-mail naar het volgende 
adres te sturen: s.roeland@pathe.be 
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