
 

 

Organisatie: De Krakeling Functie: all-round podiumtechnicus 

Plaats:  Amsterdam  Omvang: 10-20 uur 

Start: zsm 

Sluitingsdatum: 13-10-2017 

 

De Krakeling is het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het hart van Amsterdam. In De 

Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis met theater. Bijna dagelijks zijn er 

voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar. Wij werken vanuit de overtuiging dat je 

van het meemaken van een theatervoorstelling rijker, blijer en wijzer wordt. Zorgvuldig kiest De Krakeling 

voorstellingen die de verbeelding prikkelen, het inlevingsvermogen vergroten en de ontwikkeling van een eigen 

mening stimuleren. De Krakeling is er voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren. 

 

De Krakeling zoekt op korte termijn een all-round podiumtechnicus 

 

Op de afdeling techniek zoeken wij op korte termijn een technicus ter versterking van het team van 3 technici en 1 

hoofd techniek.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

Als technicus bij De Krakeling ben je (mede) verantwoordelijk voor de realisatie van voorstellingen, verhuringen en 

andere evenementen in ons gebouw of georganiseerd door De Krakeling. Zowel op- en afbouw als licht en geluid 

behoren tot jouw taken. Daarnaast behoren ook onderhoudswerkzaamheden van zowel technische middelen als 

van het pand tot de taken.  

 

Functie eisen:  

- MBO niveau – Podium- & evenementen techniek, licht- of geluidstechniek 

- 0-3 jaar werkervaring, ook studenten in hun laatste jaar van de opleiding zijn uitgenodigd om te reageren. 

- Je bent flexibel inzetbaar, wij zoeken iemand die met name weekenden en avonden beschikbaar is 

- Je beschikt over kennis van  diverse geluid- en licht mengtafels 

- Je bent stressbestendig en hebt een oplossingsgerichte instelling 

- Je bent communicatief vaardig 

- Onze voorkeur gaat uit naar iemand die in Amsterdam of omgeving woont.  

 

Wij bieden: 

- In eerste instantie bieden wij een tijdelijk contract, met de intentie om over te gaan op een vast 

dienstverband 

- Een inspirerende en informele werkomgeving in het centrum van Amsterdam 

- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding (schaal 4 Cao Nederlandse Podia) 

 

Interesse? 

Mail je brief en CV uiterlijk vrijdag 13 oktober 2017 naar mlamers@krakeling.nl t.a.v. Marleen Lamers, zakelijk 

manager. De eerste gesprekken zullen gevoerd worden in de week van 16 oktober 2017. 

 

De Krakeling heeft een droom. Wij willen graag bij alle voorstellingen, in de zaal én op het toneel, maar ook in ons 

personeelsbestand een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking zien. Vandaar dat wij Amsterdammers met een 

dubbele culturele achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren. 

 

www.krakeling.nl  

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

mailto:mlamers@krakeling.nl
http://www.krakeling.nl/

