
 

 

De Deventer Schouwburg staat midden in een proces van vernieuwen en verbreden. Het doel van de 

Deventer Schouwburg is om, naast haar basisprogrammering, een aansprekende rol te spelen in het 

maatschappelijke, culturele en commerciële veld in Deventer en omgeving. De Deventer Schouwburg is 

op zoek naar een: 

 

Specialist Podiumtechniek allround (full time/36 uur) 
per direct 
 

Plaats in de organisatie 
Je werkt op de afdeling theatertechniek samen met vaste en oproep podiumtechnici en de Manager 

Techniek. 

  

Wat ga je doen? 
Als Specialist Podiumtechniek ben je verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en feitelijke realisatie 

van voorstellingen, concerten en andere evenementen. Je bent inzetbaar en werkt zelfstandig op alle 

disciplines van podiumtechniek. Je hebt een specialisatie op het gebied van licht en/of geluid en/of 

trekkenwand en/of beeld en bent hiervoor gecertificeerd. Tijdens je dienst ben je verantwoordelijk voor 

de operationele zaken. Je voert voor de werkvoorbereiding overleg met de bespelers en bezoekende 

technici. Je bent verantwoordelijk voor de juiste op- en afbouw en voor de begeleiding van een correcte 

inhanging van de trekkenwand en de decorstukken. Je bent mede verantwoordelijk voor het juiste 

gebruik, onderhoud en verzorging van het gebouw en de tot het theater behorende podium technische 

installaties, geluidssystemen en overige technische materialen en hulpmiddelen. Je adviseert over de 

aanschaf en vervanging daarvan en je levert pro-actief input voor de planning en de roosters. Verder ben 

je verantwoordelijk voor de nakoming van Arbo-voorschriften, administratieve werkzaamheden zoals het 

bijhouden van een logboek, calamiteiten afhandeling zoals brandmelding en ontruiming. Je rapporteert en 

levert input aan de Manager Techniek. 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Opleiding minimaal op MBO niveau, plus opleiding trekkenwand (certificaat VBT A en 

bereidheid om VBT B te halen) 

• Specialisatie op het gebied van licht, geluid, beeld en/of trekkenwand 

• BHV  

• Up to date kennis van alle apparatuur en ontwikkelingen in de sector.  

• Kunnen werken met MS Office, YesPlan  en Afas Insite 

• Ervaring met soortgelijke werkzaamheden 

• Kennis van bedrijfsregels en richtlijnen 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord 

 
Competenties 

• Je bent iemand die verantwoordelijkheid neemt, proactief handelt, en collegiaal en gastvrij is.  Je 

bent flexibel, stressbestendig, een teamspeler (is een must) en communicatief vaardig. 

 



 

 

Wat bieden wij jou? 

• Beloning en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Nederlandse Podia.  

• Het betreft een functie met onregelmatige werktijden en flexibele roosters. 

• In eerste instantie bieden wij je een contract tot 18 juli 2020. Bij gebleken geschiktheid is er kans 

op verlenging. 

 

 

Reageren 
Mail je motivatiebrief met CV aan Marcel Pronk, Manager Techniek Deventer, via 

sollicitaties@deventerschouwburg.nl. Heb je nog vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met 

Marcel Pronk, telefoonnummer 0570 - 683 532. 

 

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.deventerschouwburg.nl.  


