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.

Ik zoek je
Medewerker Technische Dienst niveau 3
24 tot 36 uur per week
Functieomschrijving:
Als Medewerker Technische Dienst ben je verantwoordelijk voor het in optimale staat houden van de
gebouwen, inventaris en installaties van onze organisatie.
Je houdt toezicht op uitbestede werkzaamheden en op de naleving van veiligheidsvoorschriften. Je verhelpt
storingen en verricht onderhoud aan onze gebouwen, inventaris en installaties. Je toont initiatief en doet
voorstellen voor vervanging en aanschaf van materiaal en inventaris. Je voert vooral werktuigbouwkundige
werkzaamheden uit. Je begeleidt externe aannemers en onderhoudt contact met de Gemeente Tilburg over
storingen. Je verzorgt samen met het team de pauzevervanging van onze receptiemedewerkers.
Je bent hulpvaardig, proactief en inventief. Je bent werkzaam in een klein team, waarin je rapporteert aan de
coördinator Technische Dienst.
Wij zoeken:
Een gedreven persoon met oog voor detail, die de uitdaging ziet in het op hoog niveau houden van de
technische en bouwkundige infrastructuur die kenmerkend is voor Theaters Tilburg. Je bent goed in staat te
werken in een dynamische omgeving waarbij er sprake is van steeds wisselend gebruik en een bijna 24/7
bedrijf. Je bent in het bezit van een mbo-diploma werktuigbouwkunde. Je kunt goed zelfstandig werken en
neemt graag initiatief. Je weet storingen op te sporen en te verhelpen. Je bent in het bezit van een bhv-diploma
of bent bereid dit te behalen. Je hebt ervaring met het werken met geautomatiseerde processen. Je bent
bekend met maintenance software en kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren.
Wij bieden:
Een uitdagende baan bij een van de grootste podia van Nederland. Een dynamische werkomgeving, een
enthousiaste club collega’s en een mooi product: podiumkunsten. Arbeidsvoorwaarden conform schaal 3 van
de cao Nederlandse Podia (www.caonederlandsepodia.nl). In eerste instantie een jaarovereenkomst, met
intentie tot een vast dienstverband.
Reageren?
Sollicitaties met cv kun je tot 5 april 2020 richten aan Petra van Brink (personeelsfunctionaris): Theaters
Tilburg, Postbus 3035, 5003 DA Tilburg of vacatures@theaterstilburg.nl o.v.v. ‘sollicitatie Medewerker
Technische Dienst’.
Meer informatie? Bel naar onze Coördinator Technische Dienst, Leo de Groot, 013 5490331.

