POLYVALENTE TECHNIEKER
EUROSCOOP MAASMECHELEN (20u)
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 SintNiklaas). Hierdoor werd Pathé de op een na 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 volgende pagina's van de cinema!

DE VACATURE…
Als Polyvalente Technieker zorg je voor een optimale en
kwaliteitsvolle projectie van films in onze bioscoopzalen. Je
bent verantwoordelijk voor onderhoud en goede werking van al
het projectie-apparatuur. Wekelijks zorg je mee voor een goede
filmplanning, zodat klanten optimaal kunnen genieten van een
kwaliteitsvolle belevenis.

MISSIES
- Zorgen voor een kwaliteitsvolle projectie: nakijken filmplanning,
opstellen van voorprogramma's, wekelijkse routineonderhoud,
etc.
- Onderhoud projectie apparatuur tijdens ochtenduren: projector,
geluidsinstallaties, controle in de zalen uitvoeren etc
- - De gesprekspartner zijn van externe bedrijven tijdens hun
interventies voor specifieke onderhouds- of
herstellingsoperaties.
- - Beoordeel de staat van de apparatuur en rapporteer aan hun
leidinggevende over eventuele geconstateerde afwijkingen.
- - Vervang bij een eenvoudige storing het defecte element
(zekeringen, xenon, enz.)
- - Meehelpen bij uitvoering van evenementen binnen de
bioscoop (B2B, schoolvoorstellingen, enz.)
- Bijspringen in exploitatie als Polyvalente Medewerker
- Uitvoeren van zaalcontroles tijdens exploitatie en eventueel
acties ondernemen wanneer de filmbelevenis verstoord zou
worden

PROFIEL
-Een filmfreak in hart en nieren
-Klantgericht en communicatief sterk
-Flexibel: zowel wat betreft uren als het takenpakket
-Beschikbaarheid en wil om zich verder te ontwikkelen.
-Avond-, weekendwerk en werken tijdens feestdagen en schoolvakanties zijn
essentieel. Tijdens ochtenduren worden de onderhoudstaken uitgevoerd.
-Operationele aanpak van problemen, kordaat kunnen optreden en het vermogen
hebben om oplossingen voor te stellen en te innoveren.
-Hoofd koel kunnen houden bij drukke momenten
-Autonoom kunnen werken tijdens onderhoudsmomenten

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN
Gebruik van gangbare software-toepassingen (MS office) en
belangstelling voor nieuwe toepassingen (ic Kassa software,
etc), vertrouwd met IT-tools. Openstaan voor nieuwe
applicaties aan te leren (projectie specifiek)

VEREISTE EIGENSCHAPPEN
Passie voor Cinema/film
Teamspirit – - Grondigheid - Professionaliteit Reactievermogen – Initiatief nemen op projectie
gebied - Autonomie
- Vermogen om prioriteiten te beheren - Pragmatische en
hands-on aanpak
-Uitstekende organisatorische en communicatieve
vaardigheden.
-Leergierigheid voor deze specifieke sector

WIJ BIEDEN
Een voltijds contract (20u) van onbepaalde duur, na een contract van
bepaaldeduur, in een aangename werkomgeving binnen een ervaren
team in een solide internationale groep.
Een salaris gebaseerd op de CP 303.03 salarisschaal, rekening houdend met
ervaring.

Geïnteresseerd? Solliciteren kan via mail (motivatie en CV)
naar d.leers@pathe.be
De bioscopen zijn 7 dagen per week open, ook op
feestdagen,

