
 

 

 

 
 
 
 
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is de belangrijkste culturele instelling in de gemeente Velsen. 
Een gerenommeerd theater dat inmiddels 80 jaar bestaat en een regiofunctie vervult. Een plek met 
een bijzondere zaal met 700 stoelen waar bekende professionele artiesten graag optreden. Vóór de 
coronapandemie bezochten jaarlijks circa 75.000 bezoekers het theater. De theaterprogrammering is 
breed en varieert van musical tot toneel en dans en van cabaret tot muziek. Naast het professionele 
aanbod is het theater de thuishaven voor veel lokale amateurtheatermakers en biedt de locatie 
onderdak voor maatschappelijke evenementen. Tijdens de coronaperiode is het theater met de  
financiële hulp van meer dan 2200 Velsenaren ook een professioneel filmtheater geworden. 
 
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen bestaat uit een klein team van 12 medewerkers, aangevuld 
met oproepkrachten en vrijwilligers in de horeca en publieksservice. De afdeling Techniek bestaat uit 
een Coördinator Techniek en twee allround technici, waarbij extra ondersteuning wordt ingehuurd  
tijdens drukkere periodes. 
 
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is op korte termijn op zoek naar een:  
 

Specialist Podiumtechniek (allround) | 0,8fte 

Wat ga je doen? 

• je bent verantwoordelijk voor de opbouw, afbouw en het draaien van voorstellingen en 
evenementen; 

• je zorgt samen met je collega’s voor het onderhoud van de theater technische inventaris; 
• je zorgt samen met je collega’s voor het onderhoud aan het gebouw; 
• je bent medeverantwoordelijk voor de naleving van brandweervoorschriften, ARBO-regels en 

veiligheidsvoorschriften; 
• je denkt samen met je collega’s mee over ontwikkeling en aanschaf van technische inventaris en 

infrastructuur. 
 

Wie ben jij? 

• een positief en inspirerend persoon met een passie voor theater en podiumkunsten; 
• je hebt MBO (+) werk- en denkniveau met functie gerelateerde scholing ; 
• Bezit van BMT en kennis van TNM is een pré; 
• het hebben van een BHV diploma is een pré; 
• je bent stressbestendig; 
• je bent gastvrij en klantgericht; 
• je bent proactief, flexibel en gedijt goed bij een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid; 
• je bent flexibel inzetbaar en bereid om op onregelmatige tijden te werken. 

 



Wij bieden 

• een uitdagende rol, waarin je veel kan leren én veel kan bijdragen aan het succes van ons theater; 
• een afwisselende baan met veel ruimte voor zelfstandig handelen en initiatief; 
• een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met bij goed functioneren verlenging; 
• salariëring is volgens cao Nederlandse Podia op basis van ervaring. 

 
Reageren? 

Ben jij de Specialist Podiumtechniek die we zoeken? Mail dan je sollicitatie voorzien van je motivatie 
en CV naar vacature@stadsschouwburgvelsen.nl 
 
Voor vragen over de vacature kun je mailen met Patrick Baas via 
techniek@stadsschouwburgvelsen.nl 
    
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen past de Code Diversiteit & Inclusie toe en streeft naar een 
team waar zoveel mogelijk verschillende ervaringen en perspectieven samen komen. 
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