
Aan de Slinger is de grootste culturele organisatie in Houten en al dertien jaar de thuisbasis
voor het bloeiende culturele leven in Houten en de Kromme Rijnstreek. Of het nu actief of
passief is, op amateur- of professioneel niveau. Lees meer op www.aandeslinger.nl

Wij zoeken een:

Allround-podium Technicus
voor minimaal 24 uur per week

Over Aan de Slinger
Aan de Slinger is een sfeervol en compact theater. Als schouwburg bieden we een
gevarieerde programmering. Van cabaret tot toneel, van muziek tot dans. De grote
Theaterzaal heeft een tribune met plek voor 292 gasten. In 2016 is de Kleine Zaal
gerealiseerd op de tweede verdieping. Deze zaal wordt veel gebruikt voor films, heeft een
tribune met 91 comfortabele stoelen, en een eigen foyer en bar.
Aan de Slinger heeft een levendige en bijzondere plek in de Houtense samenleving. Het
wordt, naast onze eigen programmering, veel gebruikt door amateurverenigingen die er hun
voorstelling of concert geven. Boven de grote Theaterzaal bevinden zich muzieklokalen en
lokalen voor kunst- en cultuuronderwijs. Ook bedrijven en organisaties weten Aan de
Slinger te vinden voor vergaderingen, feesten, congressen, personeelsuitjes en recepties.
Flexwerkers kunnen elke werkdag gebruik maken van de foyer. Een kop koffie en een
broodje maken het bezoek compleet.

Functieomschrijving
Als Allround Technicus ben je (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van alle activiteiten
in onze diverse ruimtes. Je bouwt op en af, en draait/begeleidt voorstellingen en
verhuringen. De variatie in evenementen is groot. De ene dag bouw je mee aan een
theaterproductie, de dag erop sta je als technicus voor een grote zakelijke verhuring die live
gestreamd wordt. Weer een andere dag vindt een door Aan de Slinger zelf georganiseerd
project of evenement plaats en zorg jij voor een geweldige lichtshow. We hebben een
gevarieerd technisch team met veel ervaring buiten de deur.

https://www.aandeslinger.nl/


Functie-eisen
- Een afgeronde opleiding Podium- en evenemententechniek (niveau 3 of 4)
- Je kunt goed zelfstandig werken, maar nog beter in teamverband
- Ervaring met theatertechniek, bij voorkeur de specialisatie licht
- Een flexibele instelling
- Werken in de avonden en weekenden is geen probleem
- In bezit van een BHV-certificaat, of bereid deze te halen

Wat bieden wij?
- Een heel toffe baan met veel variatie
- Een plek in een klein, gezellig en hecht team, waar de lijnen kort zijn
- Aandacht voor jouw ontwikkeling. Je hebt binnen onze organisatie de mogelijkheid

om te groeien zowel in kennis als persoon
- Salaris volgens CAO Nederlandse Podia schaal 4 allround-podium technicus
- De omvang van de arbeidsovereenkomst wordt in overleg bepaald, maar bedraagt

minimaal 24 uur per week
- Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
- Uitzicht op een vast contract

Interesse?
Stuur je CV en motivatie uiterlijk 25 oktober per e-mail naar vacature@aandeslinger.nl t.a.v.
Quinten den Hartog (Hoofd Techniek en Gebouwbeheer) onder vermelding van ‘Sollicitatie
Allround Technicus’. Voor meer informatie kun je mailen met Quinten den Hartog (hoofd
Techniek en Gebouwbeheer): techniek@aandeslinger.nl

De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in de week van 1 november.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


