Eerste Technicus Geluid (m/v), 24 uur
Podium de Vorstin is het podium voor pop, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren
jaarlijks zo’n 220 activiteiten (popconcerten, dans en dancefeesten) die jaarlijks gemiddeld 60.000
bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal (850 staanplaatsen), een café (300), oefenruimtes
en zijn we ook de locatie voor de opnamen van radio- en tv programma’s. Talentontwikkeling is voor ons
een focus punt. We werken met een gemotiveerd klein betaald team (12 fte) en ongeveer 150 betrokken
vrijwilligers.
Wij zoeken een enthousiaste en ervaren eerste technicus geluid (24 uur per week) die de producties van de
Vorstin voorbereid en zelfstandig uitvoert onder leiding van de Hoofd Productie.

Functie

De eerste technicus van Podium de Vorstin:
 Voert de werkzaamheden ter voorbereiding van de producties uit;
 Verzorgt de communicatie en afstemming intern en extern over de productie, en draagt zorg voor het
vastleggen van de administratieve werkzaamheden die daaruit voortkomen;
 Voert alle voorkomende technische werkzaamheden uit op één specifiek vakgebied (geluid) rondom
producties en projecten;
 Beheert, onderhoudt en schaft de technische materialen aan;
 Geeft instructies aan andere technici op zijn specialisme en aan oproep technici;
 Instrueert de stagiairs en vrijwilligers
 Houdt binding met de werkvloer

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenminste 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van geluidstechniek.
Minimaal MBO werk en denkniveau.
Interesse in systeemtechniek.
Aantoonbare affiniteit en/of werkervaring met het technisch voorbereiden van producties en events
Een flexibele werkhouding en in de weekenden beschikbaar voor het werken tijdens één van onze
producties
Bereidheid om op incourante tijden te werken.
Een service-gerichte instelling en een open en creatieve houding.
Affiniteit met (het programma-aanbod van) de Vorstin.
Goede fysieke conditie.
Stressbestendig.
Voldoende beheersing van Nederlandse en Engelse taal.
Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Wij bieden
 Interessant en afwisselend werk met fijne collega’s in een inspirerende omgeving in een aanstelling van
24/uur per week;
 1 jaar contract; met zicht op verlenging
 Inschaling volgens CAO Nederlandse poppodia en festivals, schaal 5;
 25 vakantiedagen per jaar bij volledige aanstelling;

Informatie
Solliciteren? Mail je motivatie en CV naar arne@devorstin.nl voor 21 juni 2019.
Als je vragen hebt over de vacature mail deze dan naar Arne de Vries (Hoofd Productie):
arne@devorstin.nl.

