VACATURE

ALLROUND TECHNICUS
Over Theater de Schalm

Theater de Schalm is hét professionele podium van Veldhoven voor artiesten, amateurgezelschappen
en bedrijven. Dagelijks faciliteren wij afwisselende activiteiten. Steeds met grote betrokkenheid en
gastgerichtheid! Een hecht team organiseert jaarlijks ca. 500 activiteiten voor ongeveer 90.000
bezoekers in onze Grote Zaal met 480 stoelen kleine zaal met 185 stoelen. Daarnaast beschikken we
over diverse ruimtes welke inzetbaar zijn voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Wat ga je doen?

Als Allround Technicus ben je verantwoordelijk voor de realisatie van alle activiteiten in onze diverse
ruimtes. Je bouwt op en af, en draait/begeleid voorstellingen en verhuringen. De variatie in
evenementen is groot. De ene dag bouw je mee aan een grote theaterproductie, de dag erop sta je
als geluidstechnicus voor een grote zakelijke verhuring welke live-gestreamd wordt naar 100
personen thuis of op het werk, weer een andere dag vind een, door de Schalm zelf georganiseerd,
event plaats met diverse bands in beide zalen waar jij verantwoordelijk bent voor de camerabeelden
van de livestream, of ben je verantwoordelijk voor een geweldige lichtshow.

Wie zoeken wij?

Uiteraard ben je technisch onderlegd en kun je goed zelfstandig, maar nog beter in teamverband
werken. Je hebt:
- Een afgeronde opleiding podium- en evenemententechniek (niveau 3 of 4)
- Ervaring met theatertechniek
- Een diploma of certificaat voor het bedienen van de trekkenwand (VBT A&B / WVMT) (pré)
- Een flexibele instelling en vind werken in de avonden en weekenden geen probleem.
- Ervaring met leidinggeven aan een klein team
- Een BHV certificaat, of bent bereid deze te halen.

Wat bieden wij?

Een super leuke baan met veel variatie binnen een klein, gezellig en hecht team, waar de lijnen kort
zijn en snel geschakeld kan worden wanneer nodig. De Schalm zet in op ontwikkeling van eigen
personeel. Je hebt binnen ons theater de mogelijkheid om te groeien zowel in kennis als in persoon.
Jezelf ontwikkelen vinden we erg belangrijk. Hier zijn dan ook legio mogelijkheden voor. We hebben
een jong technisch team van 2 toneelmeesters aangevuld met oproepkrachten. Het overgrote deel is
vanuit stage bij ons als technicus gestart. Wij bieden je een passend salaris conform de cao
Nederlands Podia schaal 4. Je hebt hierbij recht op onregelmatigheidstoeslag. De omvang van de
arbeidsovereenkomst wordt in goed overleg bepaald, maar bedraagt minimaal 24 uur per week.

Interesse?

Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en je CV aan tom.vanvalen@deschalm.com. Voor meer
informatie kun je ook altijd bellen met Tom van Valen: 040 – 254 79 19

