Vacature
Medewerker Theater Techniek
Theater de Schalm is hét professionele podium van Veldhoven voor artiesten,
amateurgezelschappen en bedrijven. Dagelijks faciliteren wij afwisselende activiteiten in ons
recentelijk verbouwde theater. Steeds met grote betrokkenheid en gastgerichtheid! Een hecht team
organiseert jaarlijks ca. 500 activiteiten voor ongeveer 90.000 bezoekers in onze grote theaterzaal
met 480 stoelen en/of in onze high end kleine zaal met 185 stoelen.
Voor ons theater techniekteam zijn wij op zoek naar versterking:

Medewerker Theater Techniek (op oproepbasis)
Plaats in de organisatie
De medewerker is onderdeel van de afdeling Techniek en legt verantwoording af aan de Manager
Techniek en Facilitaire zaken.

Taken en verantwoordelijkheden
x
x
x
x
x

Assisteert bij de voorbereiding en de feitelijke realisatie van voorstellingen, concerten en
andere evenementen.
Assisteert theatertechnische werkzaamheden op gebied van op- en afbouw van decors,
licht en geluid onder toezicht van de toneelmeester.
Verricht eenvoudige gebouw en theatertechnische onderhoudswerkzaamheden
Assisteert bij de onderhoud van theatertechnische apparatuur en hulpmiddelen en gebouw.
Is mede verantwoordelijk voor de nakoming van Arbo voorschriften.

Functie eisen
x
x

Mbo niveau met functie gerelateerde scholing
Algemeen technisch inzicht

Functie wensen
x
x

Flexibele instelling
In bezit van BHV diploma

Vacature
Medewerker Theater Techniek
Wij bieden
Een functie in een dynamisch werkveld met een team van gemotiveerde en gastgerichte collega’s.
De salariëring is volgens de Cao Nederlandse Podia, zie de link:
https://www.caonederlandsepodia.nl/wnp/Downloads/)
Het betreft een oproepcontract.

Solliciteren
Heb je interesse in de deze vacature? Dan zien wij graag je motivatiebrief en CV tegemoet. Deze
graag sturen naar: nicole.janssen@deschalm.com.
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen, mail dan naar bovenstaand adres of bel naar
040-2537635 en vraag naar Maurice Verbruggen of Nicole Janssen.

Missie en visie van Theater de Schalm
x
x
x

De Schalm wil laten dromen; wil dromen waar laten maken; wil laten reflecteren; wil
verbinden, ontmoeten en samenwerken.
Je zet je proactief in om de doelstellingen uit het visieplan mede te realiseren.
Je verbindt jezelf met de KGI’s (Kritische Gedrags- Indicatoren) van Theater de Schalm, te
wetende Samenwerken, Communicatie, Gastgerichtheid, Betrokkenheid en
Ondernemerschap en draagt deze uit in je werkzaamheden.
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