
AB zoekt Geluid- en IT technicus (m/v/x) 

Ancienne Belgique is de bruisende muziektempel in het hart van Brussel. Met zo’n 400 concerten 
en meer dan 300.000 bezoekers per jaar behoort AB tot de top van de Europese concertzalen. Dit 
alles wordt in goede banen geleid door een gemotiveerd en professioneel team van een 60-tal 
medewerkers. 

Heb je technische knowhow van live-sound en wil je samen met het productieteam elk dag opnieuw 

een unieke concertbeleving realiseren voor publiek én artiesten? Dan ben jij de geschikte 

kandidaat, want we zijn op zoek naar een (m/v/x) 

Geluid- en IT technicus (m/v/x) 

Functieomschrijving 

 
• Je staat in voor de geluidsmix van FOH of monitors. 

• Je zorgt voor de technische begeleiding van medewerkers, artiesten en hun crew. 

• Je onderhoudt de technische apparatuur. 

• Je denkt creatief mee aan de realisatie en begeleiding van onze evenementen. 

• Je zorgt voor de verwerking van de technische riders en bereidt op basis hiervan de 

producties voor 

• Je staat mee in voor de installatie, het beheer en onderhoud van de netwerkinfrastructuur. 

• Je bent in staat om technische problemen uit te zoeken, op te lossen en projecten nauwkeurig 

af te werken. 

Profiel 
 

• Je hebt een eerste ervaring als Geluidstechnicus (junior profiel) 

• Je hebt een grondige kennis van live versterking op internationaal niveau. 

• Je volgt trends en technologieën in audio en IT-wereld op de voet. 

• Je hebt kennis van audiosoftware (opname, frequency coördinatie, digitale mengtafels, …) 

• Audio over Ethernet, Madi, Dante, word clock hebben voor jou weinig geheimen. 

• Je beschikt over een grondige kennis van netwerktechnologieën en -protocollen. 

• Je bent vertrouwd met het configureren van netwerkproducten als switchers, routers. … 

• Je bent vertrouwd met security en netwerkbeheer en bijhorende tools (firewall, proxy, DNS, 

VPN, …) 

• Je hebt interesse in of kennis van HTML, Javascript of zelfs PHP. 

• Je bent sociaal en communicatief. 

• Je bent servicegericht en stressbestendig. 

• Je werkt vlot in teamverband, maar kan ook autonoom aan de slag. 

• Je woont in Brussel of nabije omgeving. 

• Je bent flexibel: avond- en weekendwerk zijn deel van de job en vormen geen probleem voor 

jou. 

• Je hebt een goede kennis van Frans en Engels 



 

Aanbod 
 

• Voltijds bediendencontract van onbepaalde duur met indiensttreding in onderling overleg. 

 

• Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 304, looncategorie B. 

 

• Terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werk verkeer (of een 

kilometervergoedingen met parkingabonnement), maaltijdcheques, groeps- en 

hospitalisatieverzekering, 13de maand, eindejaarspremie en tal van extralegale voordelen. 

 

• Ruime opleidingsmogelijkheden.  

 

• Een uitdagende job in een muzikale omgeving. 

Solliciteren 
 

Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór maandag 17 april 2023 naar hr@abconcerts.be met als 

onderwerp “Kandidaatstelling Geluidstechnicus”.  

AB staat open voor elke kandidaat. De selectie gebeurt op grond van competenties ongeacht 

geslacht, geloof, huidskleur, nationaliteit, seksuele voorkeur of handicap. We streven naar een 

inclusieve werking die de Brusselse realiteit weerspiegelt: in het publiek, op het podium, en 

binnen het AB-team.  

AB is een voortrekker op het gebied van ecologie en duurzaamheid binnen de culturele sector. 

Milieuoverwegingen vormen een essentieel onderdeel van al haar beslissingen. 
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