KunstenHuis Idea is dé plek voor kunsteducatie, amateurkunst en culturele vorming
met locaties in de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt, Bunnik en de Utrechtse Heuvelrug.
We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheken, drie kunstencentra, vier
theaters, een poppodium, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit.
Er werken dagelijks meer dan 200 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers aan de
uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuur op een
laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze regio.
Voor onze theaters en het poppodium zijn wij op zoek naar zelfstandige:

(Theater)technici en floormanagers
Wat ga je doen als technicus en wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je verzorgt zelfstandig licht- en geluidplannen bij theater- en/of
muziekvoorstellingen
Je bent voor de techniek het aanspreekpunt voor de hurende/spelende
partij en luistert goed naar de wensen op technisch gebied
Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen en bedienen van licht- en
geluidsinstallaties
Je signaleert benodigd onderhoud en gebreken in de voorraad van onze
podiumtechnische apparatuur
Je hebt kennis en ervaring op het gebied van theatertechniek
Je bent gastvrij, communicatief vaardig en collegiaal
Je bent bereid om op onregelmatige tijden en in de weekenden te
werken
Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio De Bilt / Zeist / Soest /
Utrecht

Wat ga je doen als floormanager en wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent tijdens het evenement aanspreekpunt voor artiesten, vrijwilligers,
technici en het publiek
Jouw doel van de werkdag/avond is om alles op rolletjes te laten lopen – je
bent proactief, communicatief sterk en oplossingsgericht
Je kunt snel schakelen tussen verschillende belangengroepen tijdens een
evenement
Je bent digitaal vaardig – je werkt met verschillende (kassa)systemen en
diverse programma’s zoals Stager en YesPlan.
Je bent gastvrij en je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken
Je kunt prioriteiten stellen en je houdt van aanpakken.
Je staat sterk in je schoenen en bent niet bang mensen aan te spreken.
Je bent flexibel in je beschikbaarheid en bereid om met name in de avonden
en weekenden te werken
Je bent in bezit van een EHBO- of BHV-diploma en een diploma Sociale
Hygiëne of bereid dit te gaan halen.
Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio De Bilt / Zeist / Soest / Utrecht

Wat bieden wij jou?
•
Een leuke en uitdagende functie in een moderne en professionele organisatie
waar geen dag dezelfde is.
•
Een contract voor bepaalde tijd met een salaris volgens de CAOKunsteducatie. Een ZZP-modelovereenkomst is ook bespreekbaar.
•
Werkdagen en -tijden in overleg vast te stellen, op oproepbasis
•
Leuke extra’s als: een gratis bibliotheekabonnement, korting op cursussen en
gratis bezoek van onze voorstellingen met introducée.
Heb jij belangstelling in één van deze functies?
Ben jij de enthousiaste technicus of floormanager die wij zoeken, mail dan je korte
motivatie samen met je cv naar: hr@kunstenhuisidea.nl
Meer informatie over de functies is te verkrijgen bij Teamleider Dieuwertje van
Ravenswaaij dvanravenswaaij@kunstenhuisidea.nl
Mochten we je een geschikte kandidaat vinden, dan nemen we zo snel mogelijk
contact met je op.

