
 

 

Organisatie: De Krakeling Functie: allround podiumtechnicus 

Plaats:  Amsterdam  Omvang: 0,8 FTE 

Start: zsm 

Sluitingsdatum: 17/09/2018 

 

Theater De Krakeling is al 40 jaar het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het hart van 

Amsterdam. In De Krakeling maken jaarlijks meer dan 45.000 kinderen en jongeren kennis met theater. Bijna 

dagelijks zijn er voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar. Voorstellingen in alle 

disciplines van zowel de top van het jeugdtheater als de nieuwe jeugdtheatertalenten. Theater De Krakeling wil 

zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking bereiken en theaterbezoek een plek in hun 

verdere leven geven. 

 

De Krakeling zoekt op korte termijn een  

Allround Podiumtechnicus 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

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

(commerciële) evenementen. Je zorgt zowel voor de op- en afbouw van decors als het licht en geluid. Daarnaast 

behoren ook onderhoudswerkzaamheden van zowel technische middelen als van het pand tot jouw taken en heb je 

BHV verantwoordelijkheden.  

 

Wij zoeken: 

Je hebt een MBO niveau (podium)techniek en bij voorkeur enkele jaren ervaring in de theater of 

evenementenbranche. Je beschikt over kennis van diverse mengtafels en randapparatuur. Je werkt graag in 

teamverband, maar bent ook zelfstandig inzetbaar. Je bent flexibel zowel in je werk als in je beschikbaarheid. Je 

bent stressbestendig en hebt een oplossingsgerichte instelling. Je communiceert makkelijk met verschillende 

partijen. En natuurlijk heb je affiniteit met jeugdtheater. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die in Amsterdam of 

directe omgeving woont. 

 

Wij bieden: 

- Een veelzijdige baan in een prachtig theater midden in Amsterdam.  

- In eerste instantie bieden wij een tijdelijk contract, met de intentie om na 2 jaar over te gaan op een vast 

dienstverband. 

- Salaris conform Cao Nederlandse Podia schaal 4.  

 

Interesse? 

Mail je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 17 september 2018 naar info@krakeling.nl t.a.v. Henk de Groot, Hoofd 

Techniek.  

 

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. 
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http://www.krakeling.nl/

