Vacature

MEDEWERKER TONEELTECHNIEK, MET SPECIALISATIE GELUID - 0,8/1,0 FTE
per september 2019

Plaats in de organisatie
De medewerker toneeltechniek legt verantwoording af aan het Hoofd Techniek.

Taken en verantwoordelijkheden
• Verzorgt de technische voorbereiding en uitvoering van activiteiten in het Munttheater en op externe locaties.
• Is all-round inzetbaar op alle disciplines van theatertechniek (licht, geluid, video, toneel, hijstechniek en automatisering) en is
diepgaand onderlegd in geluidstechniek.
• Coördineert uitvoerende taken rondom professionele voorstellingen in samenwerking met gastgezelschappen en stuurt hierbij
oproepkrachten, stagiaires en freelancers aan.
• Coördineert uitvoerende taken bij sociaal-culturele en commerciële verhuringen en begeleidt huurder(s) in het behalen van een
zo goed mogelijk resultaat op technisch, artistiek en productioneel gebied. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met de afdeling
Evenementen & Verhuur.
• Is medeverantwoordelijk voor het juiste gebruik, onderhoud en verzorging van de tot het theater behorende installaties,
materialen en hulpmiddelen, zowel toneeltechnisch als daarbuiten, met de nadruk op geluidstechnische materialen.
• Adviseert gevraagd en ongevraagd het Hoofd Techniek m.b.t. vervanging, onderhoud en aanschaf van het theatertechnische
materiaal en inventaris.
• Is medeverantwoordelijk voor de nakoming van arbo-voorschriften.
• Is BHV-er en heeft een coördinerende rol in de calamiteitenorganisatie.
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Minimaal MBO+ denk- en werkniveau.
Kennis van en ervaring met theatertechnische systemen en -vraagstukken.
Heeft aantoonbaar uitgebreide ervaring met het ontwerpen en uitvoering van geluidstechniek bij omvangrijke theaterproducties.
Goed organisatorisch vermogen en oplossingsgerichte mentaliteit.
Grote belangstelling voor en bekendheid met de podiumkunsten.
Goede communicatieve vaardigheden.
Woonachtig in Weert of omgeving is een pré.
Het bezit van een BMT-certificaat (VBT A en B) is een pré.
Het bezit van een BHV-certificaat is een pré.

Bovendien is onze nieuwe collega enthousiast en een prettig persoon om mee samen te werken en is deze flexibel om incidenteel
werkzaamheden uit te voeren welke buiten het vaste takenpakket vallen.

Wij bieden
Een functie in een dynamische werkomgeving met een bevlogen en collegiaal team. Salaris is, afhankelijk van de opleiding en
ervaring, binnen schaal 5 van de CAO Nederlandse Podia (www.caonederlandsepodia.nl).
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 0,8 tot 1,0 FTE, afhankelijk van kennis en ervaring. Gemiddeld 28,8 tot 36 uur per week.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met seizoenswerking. Het merendeel van het werk valt in de periode oktober t/m mei.

Solliciteren
We ontvangen je brief met motivatie en begeleid met CV graag uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 via e-mail op p.heuts@munttheater.nl
t.a.v. Paul Heuts, Hoofd Techniek. Vermeld vacature medewerker toneeltechniek in het onderwerp. Ook voor vragen kun je
bovengenoemd e-mail adres gebruiken.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 24.

