
 

Theaters Tilburg staat voor hoge kwaliteit: in ons aanbod, de ervaringen die je hier op kan doen én in 
de manier waarop we (samen)werken. We zijn toegankelijk en gastvrij en prijzen onszelf om onze 
informele en persoonlijke benadering. We hebben aandacht voor elkaar, onze gasten en voor wat er 
op onze podia getoond wordt.  
 
Theaters Tilburg zoekt je 
 

Specialist Podiumtechniek (specialist planner werkvoorbereider) 
 

• gemiddeld 32 uur per week • per 1 augustus 2019 
 

Je bent een administratieve duizendpoot en werkt deels op de vloer. Je stelt onder  

verantwoordelijkheid van de Technisch Coördinator Podia en Productie roosters op voor de afdeling 

Theatertechniek. Je haalt zelfstandig technische informatie op, verwerkt deze informatie nauwkeurig 

in ons planningsprogramma en bepaalt op basis van deze gegevens de inzet van de afdeling.  

Als specialist podiumtechniek ben je tevens verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van 

voorstellingen, concerten en andere evenementen en ben je inzetbaar op alle disciplines van 

podiumtechniek.  

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.  

Theaters Tilburg vraagt  

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 bent ervaren in het bedienen 

van de hijsinstallatie en daartoe bevoegd. Je beschikt over kennis van geluid- en lichtinstallaties met 

enige jaren werkervaring. Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden.  

Je kent de ARBO-wetgeving en arbeidstijdenwet en hebt ervaring met het werken met een 

planningsprogramma, bij voorkeur Yesplan. Ook met het opstellen van dienstroosters heb je 

ervaring.  

Je hebt een BHV-diploma of bent bereid deze te behalen en je bent in het bezit van een certificaat 

BMT-B.  

Theaters Tilburg biedt 
Een zeer uitdagende en afwisselende baan bij één van de grotere podia van Nederland. Een 
dynamische werkomgeving met een enthousiaste club collega’s. Je ontvangt een 
arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling 
in schaal 5, conform CAO Nederlandse Podia (www.caonederlandsepodia.nl).  
 
Hebben jullie elkaar gevonden? 

Sollicitaties met cv kun je voor 7 juni 2019 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 op 013 549 0390.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.caonederlandsepodia.nl/
mailto:vacatures@theaterstilburg.nl

