
Vacature: 
 

Theatertechnicus met specialisatie geluid 
(36 uur, 1 fte) 
 
‘Fanatiek’, ‘altijd gemotiveerd’, ‘ondernemend’ en ‘gastvrij’ zijn de omschrijvingen die door artiesten, 
bespelers, gezelschappen én publiek worden toegekend aan ons kleine, toegewijde team dat er voor 
heeft gezorgd dat WestlandTheater De Naald in 2016, 2017 en in 2019 werd verkozen tot beste 
(kleine) theater van Nederland. Hét podium van en voor Westland met meer dan 120.000 bezoekers 
per jaar voor alle voorstellingen, films en vele uitvoeringen en concerten van de culturele 
gezelschappen uit Westland. Met een planning die 360 dagen per jaar gevuld is en die dus goed en 
zorgvuldig gecoördineerd, begeleid en uitgevoerd dient te worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar 
jou!  
 
Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en representatieve 
theatertechnicus.  Ons vaste technische team bestaat uit vier theatertechnici en een Coördinator 
podiumtechniek. Daarnaast wordt het team regelmatig aangevuld met professionele oproepkrachten 
en stagiaires. 
 
Functie-inhoud: 

 Specialist geluidstechniek op het gebied van professionele theater en evenementen. 

 Verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van het geluidsbeeld voor onze 
activiteiten 

 Mede verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van alle evenementen 

 Bediening van de licht, geluid en video apparatuur en hijsinstallatie 

 Verrichten van functie gebonden administratieve taken 

 Werkt zelfstandig en in teamverband mee aan producties 

 Mede verantwoordelijk voor het juiste gebruik en verzorging van de theaterinstallaties 

 Je adviseert over de vervanging en aanschaf van technische middelen en materialen 

 Begeleiden van stagiaires van o.a. de opleiding Podium en Evenemententechniek 
 
Je profiel: 

 Opleiding MBO theatertechniek inclusief BMT, liefst specialisatie geluid 

 Aantal jaren ervaring in de professionele podiumkunsten 

 Ervaring met Yamaha-series geluidstafels en digitale multisystemen 

 Je bent een allround technicus die ook inzetbaar is op de disciplines video, licht en toneel 

 Een bevlogen teamspeler die beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 Je hebt een flexibele instelling, bent creatief en innovatief 

 Aantoonbare affiniteit met theater 

 Afgeronde BHV opleiding 

 Bij voorkeur woonachtig in regio Westland 
 
Wij bieden: 
Een warm bad, een geoliede machine, een bevlogen en gezellig team en natuurlijk 

arbeidsvoorwaarden conform CAO Nederlandse Podia (Schaal 5: € 2.033,40 tot € 2.846,66 op basis 

van 36-urige werkweek) en een goed gefaciliteerde werkplek. 

Solliciteren: 
Stuur je sollicitatie vóór 20 maart 2020 per e-mail aan:  



bedrijfsleiding@westlandtheater.nl  t.a.v. : Otto Freutel, Bedrijfsleider.  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie gelieve contact opnemen met Rob Kool: 
robkool@westlandtheater.nl  

mailto:robkool@westlandtheater.nl

