
Theaters Tilburg is een van de grootste en mooiste theaters van Nederland. Als podium van de stad zetten 
we alles op de planken wat Tilburgers waarderen: 450 voorstellingen en concerten per seizoen.  

 
 

Ik zoek je 
 

Specialist Podiumtechniek Licht 
(gemiddeld 32 uur per week) 

 
 

Functieomschrijving: 
Je bent verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van voorstellingen, concerten en andere evenementen en 
bent inzetbaar op alle disciplines van podiumtechniek.  
Je zorgt voor een juiste op- en afbouw en voor de begeleiding van een correcte inhanging van de trekkenwand 
en decorstukken. Licht is je specialiteit en je bent daarin verantwoordelijk voor het onderhoud en het 
opstellen en bedienen van licht- en geluidsinstallaties. Je bedient de (computergestuurde) trekkenwand en 
bent hiertoe gecertificeerd. Voor het juiste gebruik en onderhoud van podium technische installaties ben je 
medeverantwoordelijk en je adviseert over de aanschaf en vervanging daarvan. 
In voorkomende gevallen ben je als stagemanager eindverantwoordelijk voor de realisatie van toegewezen 
activiteiten en geeft daarbij functioneel leiding aan medewerkers. 
Je vervangt (na overleg met Manager Techniek & Gebouwen) de Technisch Coördinator Podia en Productie bij 
diens afwezigheid. 
In incidentele gevallen adviseer je ook de gebruiker over technische mogelijkheden van de locaties. Je zorgt 
voor de nakoming van Arbo-voorschriften. 
 
Profiel:  
Je beschikt over een afgeronde opleiding op MBO-niveau met relevante extra scholing (bij voorkeur een 
opleiding in de richting van podium- en evenemententechniek). Je hebt lichttechniek als specialisatie en hebt 
kennis van geluid- en toneelinstallaties met enige jaren werkervaring. Je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden.  
Je hebt een diploma BHV of bent bereid deze te behalen. Ook ben je in het bezit van een certificaat BMT. Je 
bent voldoende technisch onderlegd om op de disciplines licht, geluid, trekkenwand en AV de meest 
voorkomende handelingen zelfstandig uit te voeren. Ervaring met de roadhog 4 en de programma’s Qlab en 
VLC is een pré. Daarnaast heb je interesse in, of kennis van video en/of ethernet. 
 
Wij bieden: 
Een zeer uitdagende en afwisselende baan bij één van de grotere podia van Nederland. Een dynamische 
werkomgeving met een enthousiaste club collega’s. Inschaling conform CAO Nederlandse Podia 
(www.caonederlandsepodia.nl)  
In eerste instantie een jaarovereenkomst.  
 
Reageren? 
Sollicitaties met cv kun je voor 1 september 2018 richten aan Dick Doeze Jager (Manager Gebouwen & 
Techniek): Theaters Tilburg, Postbus 3035, 5003 DA Tilburg of vacatures@theaterstilburg.nl o.v.v. ‘sollicitatie 
Specialist Podiumtechniek’  
 
Meer informatie? Bel naar Dick Doeze Jager of Pernel van Herpt op 013 549 0390. 
 

 


