Musis & Stadstheater Arnhem is het huis voor de podiumkunsten en het culturele hart van Arnhem.
Concertzaal en theater. Met bijna 3000 stoelen, verdeeld over vier zalen, zijn we aanjager van cultuur in
Arnhem en omgeving. Jaarlijks stappen circa 175.000 gasten bij ons over de drempel. Per jaar vinden er
ruim 450 concerten, voorstellingen en evenementen plaats op de twee locaties. Musis is het huis voor
muziek en het thuis van Phion, orkest van Gelderland & Overijssel. We bieden klassiek én pop, daarnaast
is Musis hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten, vergaderingen en productpresentaties. Bij
Stadstheater Arnhem ben je onderdeel van het beste wat theater en dans te bieden heeft. De
huisgezelschappen Toneelgroep Oostpool en Introdans zijn vaste bespelers.

Wij zijn op zoek naar

1e Specialist podiumtechniek
voor 36 uur per week
Team Techniek en facilitair is verantwoordelijk voor de technische realisatie van de professionele en
commerciële voorstellingen/concerten en evenementen, en het onderhoud van de beide gebouwen. Het
team bestaat uit circa 15 medewerkers en een vaste kern van freelancers, met verschillende
specialisaties.
Wat zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden?
 Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technische werk in een productie, zowel in de
maakfase als in de voorstellingsfase.
 Je onderhoudt in voorkomende gevallen, namens het team, contacten met de gezelschappen en
(zakelijke) opdrachtgevers.
 Je bent inzetbaar op alle technische disciplines en hebt een specialisatie op het gebied van licht,
video, geluid en/of de hijsinstallatie.
 Je bent bekend met theatertechnische datanetwerken en protocollen
 Je instrueert externe technici en draagt zorg voor het resultaat van hun werkzaamheden.
 Je bent mede verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de technische
installaties en overige materialen en hulpmiddelen.
 Je bent mede verantwoordelijk voor het naleven van de brandweervoorschriften, arboregels en
veiligheidsvoorschriften.
Wat vragen wij?
 Je hebt mbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een theatertechnische opleiding.
 Je bezit aantoonbare actuele kennis op theatertechnisch gebied en hebt affiniteit met licht.
 Het hebben van een BMT-certificaat strekt tot aanbeveling.
 Je bent bereid om onregelmatige diensten te draaien, ook in de avonden en de weekenden.
 Je bent prettig in de omgang en gastgericht (publiek, bespelers, zakelijke gasten en collega’s).
Wat bieden wij?
 Een aanstelling voor in eerste instantie een jaar, met intentie tot verlenging.
 Een passend salaris conform de cao Nederlandse Podia (schaal 6).
 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan je CV en een motivatiebrief uiterlijk 4 november 2021 naar:
vacature@musisenstadstheater.nl onder vermelding van de functie waarop je solliciteert.
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Martin Haars (Hoofd techniek en facilitair) via
bovengenoemd mailadres.

Het is onze overtuiging dat een divers team inspireert en bijdraagt aan de rijkdom van kunst en cultuur, voor en achter de
schermen. Medewerkers met verschillende achtergronden, denkwijzen, kwaliteiten en inzichten vullen elkaar aan en versterken
elkaar. Zo halen wij het beste in elkaar naar boven en verbinden wij ons met de stad, haar inwoners en omgeving.

