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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. We bieden klassiek én pop, daarnaast is 
Musis hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten, vergaderingen en productpresentaties. In het Stadstheater 

programmeren we theater, dans, cabaret en familievoorstellingen. Het theater sluit in het najaar van 2023 voor 
een omvangrijke renovatie. De komende jaren programmeren we daarom in Musis en op andere locaties in de stad. 

 
Wij zijn op zoek naar  

 

Hoofd techniek en facilitair  
voor 36 uur per week  

 
 
Wat ga je doen?  
Je hebt algehele leiding over de werkzaamheden van de afdelingen podiumtechniek en facilitair. Je stuurt een 
team aan van 20 medewerkers, verdeeld over twee gebouwen. Hierbij word je ondersteund door ervaren en 
deskundige coördinatoren. Je stimuleert je team in hun ontwikkeling en zorgt voor goede werkprocessen, een 
goede werkrelatie tussen de collega’s onderling en met andere afdelingen. Je bent regelmatig op de 
werkvloer te vinden en bent geregeld aanwezig bij voorstellingen en concerten.  
 
Wie zoeken wij?  
Wij zijn op zoek naar een verbinder die ervaring heeft met het aansturen, motiveren en enthousiasmeren van 
een technisch team en hier energie van krijgt. Je weet overzicht te houden, hebt verstand van technische 
zaken, je bent benaderbaar en zichtbaar. Dat je geen 9-tot-5 mentaliteit hebt en probleemoplossend 
vermogen hebt, spreekt voor zich. Gastvriendelijkheid heb je hoog in het vaandel staan en je woont bij 
voorkeur (in de omgeving van) Arnhem.  
 
Waar kom je terecht? 
Musis & Stadstheater is een informele en inclusieve organisatie. Er is aandacht voor persoonlijke en 
loopbaanontwikkeling. Er wordt hard gewerkt en tegelijkertijd is er interesse in elkaar.  
 
Wat bieden wij jou?  
Wij bieden een boeiende en afwisselende functie in een levendige omgeving. Je krijgt een aanstelling voor 
een jaar, met de intentie om daarna de samenwerking voort te zetten. Het salaris is conform de cao 
Nederlandse Podia (schaal 9).  
 
 
 

Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur dan je cv en een motivatiebrief naar: 
vacature@musisenstadstheater.nl onder vermelding van de functie waarop je solliciteert. 

Vragen over de vacature kun via bovengenoemd mailadres aan ons stellen. 
 
 

 

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. 
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