VACATURE
Theater Het Pakhuis is na een bescheiden start uitgegroeid tot een klein, bruisend theater dat
aan (amateur-)theatergroepen een professioneel podium biedt voor het opvoeren van hun
producties. Daarnaast worden er kindertheater, muziekoptredens en eindpresentaties van
theateropleidingen geprogrammeerd en worden er theaterlessen, cursussen en workshops
gegeven. Als er geen andere activiteiten zijn, is de theaterzaal beschikbaar als repetitieruimte.
De meeste voorstellingen zijn op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag, maar ook zijn er
incidenteel op andere dagen voorstellingen of andere activiteiten.
Het theater is gevestigd in een voormalig VOC - pakhuis aan Onder de Boompjes. Het heeft, naast
de theaterzaal met 76 stoelen, een gezellige foyer en een kantoorruimte. Het theater wordt
grotendeels gerund door vrijwilligers, verdeeld over de groepen techniek, horeca, stafdienst en
publiciteit.
Voor mensen die het leuk vinden in een theater met enthousiaste vrijwilligers te werken hebben wij de
volgende kans:

Theatertechnicus M/V
Werkzaamheden:
De theatertechnicus is de optredende theatergroepen behulpzaam bij de technische realisatie van hun
voorstelling. De werkzaamheden gebeuren in overleg met de technicus van de bezoekende
theatergroep. Bij de voorstellingen worden twee Pakhuis-technici ingeroosterd.
Tot de taken horen:
- De bezoekende theatergroep ontvangen en met hun technicus overleggen wat er nodig is om
tot een optimale uitvoering te komen
- De groep assisteren met het uitvoeren van het licht- en geluidsplan, het opstellen van het decor en
bij alle verdere werkzaamheden die nodig zijn voor de voorstelling
- Indien nodig de bediening van licht en/of geluid tijdens de voorstelling
- De groep assisteren met het afbreken.
Functie eisen:
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Zelfstandig kunnen werken
- Gevoel en interesse voor techniek
- Goede contactuele eigenschappen
- Representatief
- Affiniteit met theater
Werktijden:
De werktijden van de technici zijn afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. De werktijden zijn
vrijdag en zaterdag meestal van 13.00 tot 23.00 uur (met van 17:00 tot 18:30 een eetpauze) en op
zondag van 10:00 tot 17:00. Ook op andere dagen is af en toe techniek nodig.
De groep technici bestaat uit 20 man/vrouw, die één tot driemaal per maand een voorstelling
begeleiden. Het maandrooster wordt opgesteld in overleg met de technici.
Wij bieden:
- Een prettige werkomgeving met een enthousiaste groep vrijwilligers
- In het algemeen geven we één keer per seizoen een techniekcursus
- Er is een collectieve ongevallen- en WA-verzekering
Verder info:
mail naar techniek@pakhuishoorn.nl of bel 0229 - 247 202
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