Het Koninklijk Belgisch Filmarchief (KBF) is een stichting van openbaar nut waarvan de
diverse opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling
staat in voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor
het publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve
doeleinden: een permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie,
schoolactiviteiten, cursussen en seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, alsook een
uitgebreid documentatiecentrum.

We zijn actief op zoek naar een:
Projectionist M/V/X
CINEMATEK is op zoek naar een uiterst bekwaam projectionist om digitale en analoge
(16mm/35mm) projectieapparatuur te bedienen. De protectionist is verantwoordelijk dat alle
video, film en audio apparatuur efficiënt werkt en voldoet aan onze hoge standaard van
presentatiekwaliteit.
Het projectieteam van CINEMATEK is essentieel voor de dagelijkse werking van de
organisatie. De operatoren zijn verantwoordelijk voor de goede presentatie van alle
screenings en speciale events. De professionele capaciteiten van de operatoren zijn vitaal
voor de hoogste kwaliteitsvolle publiekservaring in onze cinema.

Profiel:
Taken en Verantwoordelijkheden
-

-

-

Bediening van digitale en analoge cinefilmprojectie apparatuur om de vertoning op 2
schermen, 4 tot 6 shows per dag, te vergemakkelijken.
Projectie van de bobijn 16mm/35mm shows, inclusief het vertonen van de films die
vertoond worden via huisbobijn. Voorbereiding en vervolgens het afbreken van de
afdrukken, waarbij de operator de rollen aan elkaar moeten lassen op een plaat voor
een continue presentatie voor de lengte van de kenmerken.
Toezicht op en organisatie van inkomend en uitgaand printverkeer en coördinatie met
het administratief personeel, indien nodig.
Opstellen en testen van podium- en stand A/V-apparatuur voor evenementen, en
kwaliteitsbewaking in de gehele organisatie. CINEMATEK organiseert
paneldiscussies, Q&A’s en gesprekken met filmmakers voor en na de films.
Deelname aan speciale projecten en uitvoering van andere toegewezen taken.

Kwalificaties
-

-

De bekwaamheid om digitale cinema, 16mm, 35mm en video uitrusting te bedienen.
Een heel goede kennis van servers en projectoren, 16mm/35mm filmprojectoren en
bioscoopgeluidsprocessoren.
Ervaring met controle van audio-en videoroutingsystemen.
Ervaring met apparatuur voor live geluidsversterking, waaronder mengpanelen,
compressoren, grafische equalizers en microfoons, voor speciale evenementen met
muziek en spraak.
De bekwaamheid om video- en audioapparatuur, inclusief projectorautomatisering, op
te lossen.

-

Algemene kennis van computers en interfacesoftware voor diverse apparatuur.
De bekwaamheid om alle veiligheids- en beveiligingsprocedures te begrijpen en toe
te passen;
Je bent fysiek sterk en in staat om grote gewichten te heffen.
Technische kennis voor de projectoren en ander apparatuur is een vereiste.

Projectiewerk bestaat voor het overgrote deel uit avond- en weekendwerk. CINEMATEK is
365 dagen per jaar geopend.
Werkplekken zijn CINEMATEK (Baron Hortastraat 9,1000 Brussel) en Flagey (Heilig
Kruisplein, 1050 Brussel)
De deeltijds projectionist werkt beperkte uren bij aanvang in een flexibel schema,
opgesteld per maand.
Aanbod
Een deeltijds contract van onbepaalde duur.
De CINEMATEK biedt u de unieke kans om in een uitzonderlijke omgeving te werken in een
team van gepassioneerde mensen.
U hebt ook recht op extralegale voordelen zoals terugbetaling van jouw vervoer en
maaltijdcheques.
Interesse? Stuur dan uw CV samen met een motivatiebrief vóór 15/09/2022 naar
job@cinematek.be.

