Stageplek theatertechnicus: maak de magie mogelijk!
Houd jij van techniek en combineer je dat graag met je creativiteit? Kun jij een zwarte ruimte met
behulp van techniek helpen omtoveren tot een plek waar iets bijzonders gebeurt? Een toneelstuk,
een concert, een dansvoorstelling. Een beleving voor een publiek met licht, geluid, video, decor. En
natuurlijk de beste omstandigheden voor musici, acteurs en dansers om optimaal te presteren? Dan
heeft Theater Het Pakhuis een leuke stageplek voor je!
Functieomschrijving
Als theatertechnicus ben jij degene die met licht en/ of geluid de ster(ren) laat schitteren op het
podium. Samen met professionals en vrijwilligers regel jij het licht en geluid tijdens de verschillende
voorstellingen in het theater. Je maakt hier in samenwerking een plan voor, maar krijgt ook de
mogelijkheid om zelf een plan in elkaar te zetten. Naast licht en geluid kan je je ook bezighouden met
video. Zo hebben we een livestream waarbij jij achter de camera’s kruipt of de regristraties van
voorstellingen vanachter de videomixer maakt. Je zorgt dat alles van tevoren in orde is en ruimt de
apparatuur na de voorstelling weer netjes op. Daarnaast heb je periodiek overleg met het
techniekteam en vind je het niet erg om ook andere dingen binnen de techniek op te pakken (denk
bijvoorbeeld aan onderhoud van materialen
Wat zoeken we in jou?
-

Je volgt een technische mbo of hbo studie
Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar
Je bent zowel een teamspeler als een zelfstandige topper
Je hebt enige ervaring met licht en/of geluid
Je bent flexibel en pakt ook graag andere uitdagingen op
Daarnaast ben je ook flexibel in je werkuren; je vindt het geen probleem om ook ’s avonds en
in het weekend te werken
Je beschikt over een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel
Je werkt graag (samen) met mensen
Je bent stressbestendig
Je bent betrouwbaar en komt je afspraken na
Je woont binnen een uur reistijd van het theater af

Wat bieden we jou?
-

Gratis cursussen (afhankelijk van welke er tijdens je stageperiode lopen)
Goede begeleiding tijdens je stage
Een leerzame, uitdagende stage
Werken met gezellige en enthousiaste mensen

-

De mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen binnen Theater Het Pakhuis
Een fijne werkomgeving in een monumentaal pand in hartje Hoorn
Kans om diverse theatervoorstellingen te zien

Ben je na het lezen van deze vacature geïnteresseerd geraakt? Super! We maken graag kennis met je
om ook jou je plekje in ons theater te geven. Je kan mailen naar info@pakhuishoorn.nl met daarin de
reden(en) waarom jij graag stage bij ons zou willen lopen.

