Stichting Cascade biedt ruime mogelijkheden voor zaalverhuur aan bedrijven, particulieren,
verenigingen en sportclubs in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De stichting is gevestigd in
Cultureel Centrum Cascade. Dit multifunctionele gebouw aan de Hoge Kade heeft een streekfunctie
in de hele regio Drechtsteden. Voor theater- en filmliefhebbers is Cascade dé plek om de beste
cabaretiers, muzikanten en films te bewonderen. Cascade staat bekend om de gastvrijheid en
warme sfeer; een ontmoetingsplaats en dynamische evenementenlocatie voor iedereen.

STICHTING CASCADE IS OP ZOEK NAAR EEN:

THEATERTECHNICUS
VOOR 38 UUR PER WEEK
Als theatertechnicus ben je verantwoordelijk voor het realiseren van voorstellingen, concerten en
andere evenementen bij Stichting Cascade en het coördineren van alle theatertechnische werkzaamheden. Daarnaast onderhoud je de (technische) inventaris en de gebouwen van Stichting Cascade.
Functie-inhoud
- Je bent allround inzetbaar en verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van voorstellingen,
concerten en andere evenementen
- Je bent verantwoordelijk voor alle theater(technische) werkzaamheden op het gebied van op- en afbouw
van decors, licht, geluid en video
- Je bedient de licht- en geluidsapparatuur
- Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van (technische) inventaris en de gebouwen
- Je adviseert over vervanging en aanschaf van materialen en inventaris
- Je bent medeverantwoordelijk voor naleving van de Arbo-voorschriften
- Je overlegt periodiek met de medewerker planning & evenementen en de medewerker
programmering & publiciteit over alle geplande activiteiten
- Je verzorgt de planning en daarmee de inzet van extra personeel rondom activiteiten
- Je rapporteert aan de Algemeen Teamleider
Jouw profiel
- Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding Theatertechniek of een soortgelijke opleiding
- Je hebt ervaring in een soortgelijke functie of beschikt over andere relevante werkervaring
- Je bent minimaal in het bezit van een BMT-A/VBT-A certificaat
- Je hebt kennis van (theater)techniek en (theatertechnische) materialen
- Ervaring met GrandMA2 lichttafels en A&H digitale geluidstafels is een pre
- Je bent in het bezit van diploma Bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO en VCA of je bent bereid deze
diploma’s te halen
- Je hebt goede sociale en probleemoplossende vaardigheden en bent zelfstandig
- Je hebt een flexibele instelling en bent bereid onregelmatig te werken, ook weekenddiensten.
Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende functie binnen een gezellig en collegiaal team. Salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk.
Interesse
Stuur een e-mail met je motivatie en cv naar Henk Kooiman (Algemeen Teamleider),
henk.kooiman@stichting-cascade.nl. Voor vragen over deze functie kun je ook telefonisch contact
met hem opnemen via 078-6841006.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

