Licht, geluid, visueel of decor, niets is te gek voor onze nieuwe Techniek Stagiaire bij Flint theater,
evenementen en congressen, in Amersfoort.
Wat je gaat doen
Jij komt de afdeling Podiumtechniek en Gebouwenbeheer versterken bij Flint theater, evenementen
en congressen in Amersfoort. Je gaat helpen bij de voorbereiding en de op- en afbouw van
voorstellingen, evenementen en congressen, en ben je uiteraard aanwezig tijdens de voorstelling of
het evenement. Verder leer je hoe een lichttafel en een geluidsmixer werken en hoe decors in elkaar
zitten. Maar je leert vooral ook veel over alle processen op de werkvloer. Als onze nieuwe Techniek
Stagiaire bij Flint:
•
•
•
•
•

Bereid je voorstellingen en evenementen voor, samen met jouw stagebegeleider
Help je mee met het bouwen van voorstellingen en evenementen, het zetten van zalen is
hier ook een onderdeel van.
Mag je samen met je stagebegeleider zelf een eigen voorstelling of evenement draaien,
wanneer je hebt aangetoond dat je dit aan kunt.
Bouw je de voorstelling of het evenement ook weer af
Pak je op rustige momenten onderhoudstaken op.

Jouw team
Binnen de 11-koppige afdeling Podiumtechniek en Gebouwenbeheer tref je verschillende technische
specialisten aan en huismeesters die het gebouw beheren. Als onze nieuwe Techniek Stagiaire
versterk je het technische team Podiumtechniek, bestaande uit 9 toegewijde en sociale collega’s.
Wat wij jou bieden
Een afwisselende stage voor 36 uur per week in een hecht en gezellig team. En dat bij een bruisende
organisatie met een breed aanbod aan podiumkunsten en een voorname congresfunctie. En
wanneer je stage goed verloopt is er de mogelijkheid om als oproepkracht bij ons te blijven werken.
Wie wij zoeken
Als Techniek Stagiaire stel jij je gastvrij en sociaal op naar collega’s en bezoekers. Voorstellingen,
congressen en evenementen kunnen soms hectisch zijn. Jij bent echter stressbestendig genoeg om
het hoofd koel te houden. Je houdt van aanpakken en je neemt daarbij zelf het initiatief, je wacht
niet altijd op je stagebegeleider om werk te vinden. Zowel zelfstandig als in teamverband kun je in
ons theater prima uit de voeten. Met veel enthousiasme ga je de uitdaging aan om met ons een
schitterend theaterseizoen neer te zetten. Wij nodigen jou graag uit als onze nieuwe Techniek
Stagiaire als jij ook:
•
•
•
•

minimaal 18 jaar oud bent, in verband met het oog op avond – en weekendwerk
je een hoog werktempo leuk vindt en kunt bijhouden
geen bezwaar hebt om in de avonduren en weekenden te werken. Onregelmatige werktijden
horen nou eenmaal bij de job.
je de Nederlandse taal goed beheerst

Solliciteren
Gaat jouw theaterhart sneller kloppen? Aarzel niet langer en solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar
cindy.rietdijk@flint.nl, Cindy Rietdijk, Eerste Specialist Podium en Evenemententechniek. Heb je
vragen over deze vacature? Stel die dan ook via bovenstaand e-mailadres of via 033 – 4 229 299.
Zijn we enthousiast? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek en met een beetje geluk mogen
we jou in ons team verwelkomen.

