Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste

Allround Theatertechnicus (m/v) 0,8 fte (28,8 uur/week)
met specialisatie geluidstechniek
Functie
Krijgt leiding van

Medewerker Techniek Cultuur Kwartier Sneek
Manager Facilitair Cultuur Kwartier Sneek

Functieomschrijving,
taken en
verantwoordelijkheden

•
•
•
•

•
•
•
•
Functie-eisen

Kerncompetenties

Verricht technische werkzaamheden (op- en afbouw van decors,
licht en geluid en multimediale technieken) en bedient deze.
Adviseert over de haalbaarheid van theatertechnische plannen in
de voorbereidende fase van de voorstelling of het evenement.
Adviseert bij het ontwikkelen van (bewegend) licht- en
geluidsplannen ten behoeve van voorstellingen en evenementen.
Is verantwoordelijk voor de controle, het onderhoud, beheer en
goed functioneren van theatertechnische installaties en adviseert
over vervanging en aanschaf van materialen.
Is medeverantwoordelijk voor de (technische) veiligheid van de
voorstellingen/evenementen en het daarbij aanwezige publiek.
Werkt volgens de arborichtlijnen, brandweervoorschriften en
algemene veiligheidsvoorschriften.
Onderhoud en veiligheid van de gebouwen en de daartoe
behorende voorzieningen.
Bedrijfshulpverlening en calamiteitenplan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruime ervaring binnen het theatertechnische vak met (bewegend)
licht- en (digitale) geluidstechniek en computergestuurde
trekkenwand.
MBO+ werk- en denkniveau, opleiding theatertechniek.
Bij voorkeur in bezit van diploma VBT-A en VTB-B.
Ervaring in het bedienen van een trekkenwand is een pré.
Kennis van relevante technische processen en procedures.
Aantoonbare kennis van arbo- en veiligheidsvoorschriften.
Kennis van en ervaring met ICT is eveneens een pré.
Hands-on-mentaliteit.
Kennis van en affiniteit met muziek, theater, kunst en cultuur.
Thuis in Friese samenleving, bekend met Friese taal.

•
•
•
•
•

Goede communicatieve vaardigheden.
Inventief en enthousiast.
Ondernemende teamspeler.
Organisatorische kwaliteiten en daadkracht.
Stressbestendig.

•

Wij bieden een prettige werkkring in een mooie omgeving, gevestigd in één van de mooiste Friese
steden. De kandidaat kan deels medevormgeven en meebouwen binnen een dynamische en
ambitieuze werkomgeving. Hij of zij is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Sûdwest-Fryslân of
in de directe nabijheid, of is bereid zich daar te gaan vestigen.
Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd voor de periode van 1 oktober 2019 tot
1 september 2020, met uitzicht op voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Verloning geschiedt
in eerste instantie op basis van payroll, voor 0,8 fte (28,8 uur/week), met een salariëring conform
cao. Inschaling vindt plaats naar opleiding en ervaring. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in
week 39.
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij
dhr. Rik Smid (manager Facilitair) via e-mail: r.smid@cultuurkwartier.nl.
Schriftelijke sollicitaties, o.v.v. Allround Theatertechnicus, kunnen vòòr 20 september 2019 worden
gericht aan dhr. Saco van der Laan (manager HRM) via e-mail: s.vdlaan@cultuurkwartier.nl

