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Over de organisatie en het project 
In 2011 zag TeamJacques het levenslicht en startten we onze droom om gloednieuwe 

musicals te brengen. Na het succes van “Blinker”, “Jan zonder Vrees” en “het ei van Oom 

Trotter” brengt TeamJacques opnieuw een musical. De première is voorzien op 11 

september 2020 met volgende voorstellingen op 12 en 13 september 2020. Naast 

familievoorstellingen worden er ook schoolvoorstellingen georganiseerd. De 

voorstellingen zullen plaatsvinden in de “Valkaart” te Oostkamp.   

 

Meer over de vereniging en onze producties kunt u terugvinden op www.teamjacques.be  

 

Over de functie  

Voor deze productie zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten voor de invulling van 

verschillende functies:  

1. Vocal coach voor individuele als groepslessen  

Technische zangcoaching geven aan de castleden zowel individueel als in 

groep.  

2. Repetitor 

De zanggroep begeleiding tijdens het aanleren van de songs, werken aan 

samenzang, …  

 

▪ Je bent aanwezig tijdens de audities en helpt bij het selectieproces; 

▪ De planning wordt vastgelegd alvorens het project begint (overleg voor opmaken 

planning is vanzelfsprekend) en wordt gedurende het productieproces correct 

nageleefd. De activiteit vindt hoofdzakelijk plaats op zondag; 

▪ Je bent aanwezig op productievergaderingen (min. 4); 

 

Jouw profiel 

▪ Je hebt de nodige scholing en/ of ervaring als zangcoach/ repetitor; 

▪ Je hebt een duidelijke visie en stijl;  

▪ Je wil een familievoorstelling maken en bent gebeten door het musicalgenre; 

▪ Je bent enthousiast, flexibel ingesteld, positief, diplomatisch en gemotiveerd;  

▪ Je neemt initiatief en durft actie ondernemen;  

▪ Deadlines halen vormt geen drempel voor jou;  

▪ Je gaat op een pedagogisch verantwoorde manier om met onze medewerkers;  

▪ Je kan op zelfstandige basis én op tijd naar locaties komen.  

 

Ons aanbod 

▪ De kans om een kwalitatief project te ontwikkelen met grote creatieve vrijheid;  

▪ Een correcte en stipte verloning (als freelance); 

▪ Didactische, pedagogische en inhoudelijke ondersteuning bij het lesgeven; 

▪ Een leuke sfeer en teamspirit. 

 

Wijze van solliciteren  

Bezorg ons vóór 21/6/2019 een beknopt CV en een motivatie waarom je een project bij 

TeamJacques wil doen via info@teamjacques.be  


