IS THEATERTECHNIEK JOUW PASSIE?
Zin om op flexibele basis de beste theatertechnische
service ooit te bieden aan artiesten, gezelschappen,
verenigingen, festivals, collega’s, bedrijven en scholen?
Dan is dit iets voor jou! De Stadsgehoorzaal is het
stadspodium, een culturele plek voor, maar vooral ook
dóór de inwoners van Vlaardingen. We zitten nu drie
jaar in de pioniersfase en ontdekken volop de creatieve
mogelijkheden, o.a. door meer samenwerking in de
stad, vernieuwend professioneel programma, festivals
en huis voor verenigingen. Om van deze opdracht een
succes te maken zijn wij op zoek naar goede, vrolijke
theatertechnici voor onze kersverse:

Flexpool van gedreven Theatertechnici (m/v)
oproepbasis
Hij/zij is in overleg oproepbaar voor diensten op het gebied van licht, geluid, stagehand of
trekkenwand of allround diensten en werkt mee tijdens evenementen op het gebied van licht,
geluid en AV van de verhuringen en culturele activiteiten en voorstellingen in het theater.
Herken je jezelf?
 Je hebt minimaal MBO niveau 4 theatertechniek of
gelijksoortige ervaring;
 Je hebt bij voorkeur een BMT-B certificaat, of bent bereid
deze te halen;
 Je hebt aantoonbare ervaring als podiumtechnicus in de
theater- of evenementenbranche;
 Je denkt klantgericht, bent representatief, sociaal vaardig,
stressbestendig, oplossingsgericht, zelfstandig, kunt goed
werken in een team, hebt een hands on mentaliteit en oog
voor detail;
 Je draait je hand niet om voor onregelmatige werktijden:
veel ’s avonds en in het weekend;
 Je legt gemakkelijk contacten met o.a. de artiesten,
vrijwilligers, bezoekers en partners;
 Je voelt je verbonden met de Stadsgehoorzaal, de partners
en de doelgroep.
Wij bieden jou:
 Een flexibel contract met een salaris conform CAO Nederlandse Podia. Inschaling is afhankelijk
van opleiding en ervaring;
 Een unieke kans om ervaring op te doen bij een frisse organisatie met ambitie, die zich nog in
pilotfase bevindt, maar met bijzondere evenementen en projecten in de planning;
 Een informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid én
de mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling;
 Vrije toegang voor jou + gastenlijst voor niet uitverkochte voorstellingen.
Interesse?
Jouw motivatie, voorzien van CV, kun je tot en met zondag 9 december sturen aan Renske Verbeek
(directeur) via renske@stadsgehoorzaal.nl. We kijken uit naar je reactie!
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