
 
 
 
 
 
 
 

Theater de Schalm is hét professionele podium van 
Veldhoven voor artiesten, amateurgezelschappen en 
bedrijven. Wij maken vele soorten producties mogelijk. 
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 en kleine zaal met 185 stoelen. Daarnaast 
beschikken we over enkele multifunctionele zalen 
welke inzetbaar zijn voor vergaderingen en 
bijeenkomsten. 
 

OVER THEATER DE SCHALM 
 

WAT GA JE DOEN? 
 

Als Allround medewerker theatertechniek ben je 
onder leiding van één van onze Toneelmeesters 
medeverantwoordelijk voor theatervoorstellingen en 
verhuringen in onze theaterzalen. De variatie in 
evenementen is groot! De ene dag bouw je mee aan 
een grote theaterproductie, de dag erop bedien je de 
camera’s voor een zakelijke verhuring welke live-
gestreamd wordt naar 100 personen in het binnen- en 
buitenland. Weer een andere dag vindt een, door de 
Schalm zelf georganiseerd, evenement plaats met 
diverse bands in beide theaterzalen en ben jij 
verantwoordelijk voor een fantastische lichtshow! Niet 
alleen de events zijn erg gevarieerd, jouw 
werkzaamheden ook! 

WIE ZOEKEN WIJ? 
 

o Ervaring in het theater is een pré, maar geen 
must! 

o Je bent technisch onderlegd 
o Je kan goed zelfstandig, maar nog beter in 

teamverband werken 
o Je bent flexibel 
o Je vindt werken in de avonden en weekenden 

geen probleem 
o Je bent minimaal 18 jaar 

WAT BIEDEN WIJ? 

o Een superleuk, gezellig en divers team  
(vrijwel geheel bestaand uit ex-stagiaires) 

o Een flexibele functie op oproepbasis (0-uren) 
o Veel variatie in werkzaamheden 
o Doorgroeimogelijkheden binnen Team 

Theatertechniek  
o Zelfontwikkeling; Kennis & Persoonlijk vlak 
o Eventuele baan naast je studie 

INTERESSE? 
 

Stuur een sollicitatiebrief met daarin jouw motivatie + CV naar Tom van Valen; tom.vanvalen@deschalm.com. 
Voor meer informatie kun je binnen kantoortijden telefonisch contact opnemen met Tom: 040-254 79 19. 
Graag een dagje meelopen met de technici van De Schalm? Dat vinden wij alleen maar gezellig! Neem dan 
gerust contact op via bovenstaande contactgegevens. 
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