Het Houten Huis zoekt een:

Technisch Werkvoorbereider/Allround
Theatertechnicus (X/M/V)
(gemiddeld 32 uur per week)

Stationsplein 3
9726 AE Groningen
+31 (0)50 7370250
info@hethoutenhuis.org
www.hethoutenhuis.org

Over Het Houten Huis
Het Houten Huis is het beeldend muziektheatergezelschap van het noorden. Vanuit
Groningen maken we voorstellingen, voor jong en ouder publiek, die door het hele
land én tot ver over de grens te zien zijn. Ons huis staat symbool voor het leven,
waar soms ook iets piept en kraakt of een onverwachte gast langskomt.
We onderscheiden ons door vrijwel tekstloos theater waarin we via beeld en muziek
op een lichte manier ongemakkelijke onderwerpen aan de orde stellen. Met oog voor
detail, een expressieve speelstijl en poëtische vormgeving, maken we telkens een
‘levend prentenboek’ met veel ruimte voor eigen interpretatie. Op het toneel staan
helden uit het dagelijks bestaan, worstelend met hun angsten en verlangens. Met
humor en poëzie tonen we de imperfectie van het leven.
Het Houten Huis bereikt een gemêleerd publiek van alle leeftijden en achtergronden.
We koesteren de diversiteit aan toeschouwers en willen zoveel mogelijk mensen bereiken. We streven ook naar een divers samengesteld team en vragen daarom iedere
geïnteresseerde ongeacht leeftijd, gender, beperking, geloof of afkomst te solliciteren. Talent is hetgeen dat telt.
Profiel theater technicus
Beschik je over allround kennis van alle onderdelen van theatertechniek? Heb je
voldoende ervaring om na een kort inwerktraject zelfstandig aan de slag te kunnen
gaan? Dan komen wij graag met je in contact.
We zoeken een communicatieve collega die goed thuis is in de theatertechniek, die
handig is en die ervan houdt om deels op kantoor het werk voor te bereiden, maar
ook met een groep mensen op reis te zijn in Nederland en in het buitenland. Iemand
die gastvrij is en een dienstverlenende instelling heeft. Werken op onregelmatige
tijden, ook in de avonden, weekenden en op feestdagen, is voor jou geen probleem.
Samen met hoofd techniek en hoofd productie werk je aan gestroomlijnde producties, in nauw contact met vormgevers, decorbouwers en theaters. Uiteraard alles
onder bezielende leiding van de regisseur.
Gevraagde kwalificaties
→
je hebt allround ervaring met en kennis van theatertechniek;
→
je kunt zelfstandig kunnen werken;
→
je hebt een theater technische opleiding op minimaal mbo-niveau;
→
je kunt technisch tekenen (Autocad/Sketch up);

→
→
→
→
→

je bent accuraat, een planner en je beschikt over een helicopterview;
je bent klantgericht, representatief en hebt een dienstverlenende instelling;
je bent bereid om in het weekend en de avonden te werken, soms ook in het
buitenland;
je bent in het bezit van een rijbewijs;
je bent bij voorkeur woonachtig in (omgeving) Groningen.

Taken
→
je bent verantwoordelijk voor het verrichten van alle technische werkzaam
heden bij de planning, ontwikkeling, opbouw en uitvoering van voorstellingen;
→
je doet de werkvoorbereiding: planning, arbo, prie, technische fiches en 		
technische begroting;
→
je draagt zorg voor de bedrijfsveiligheid tijdens activiteiten;
→
je overlegt met andere technici en productiemedewerkers;
→
je beheert het materieel en voert kleine reparaties uit.
Goed om te weten
→
Het Houten Huis is een BIS theatergezelschap met een groot landelijk netwerk;
→
onze werkplek bevindt zich op een centrale locatie in Groningen;
→
we opereren in een team van ongeveer 10 vaste medewerkers.
Honorering en arbeidsvoorwaarden
Indiensttreding: 1e kwartaal 2022. Honorering: volgens cao Toneel en Dans. De theatertechnicus begint met een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot verlenging en uiteindelijk een vast contract. Eventueel kun je voorlopig als
zzp’er bij ons aan de slag.
Interesse?
Stuur dan voor vrijdag 7 januari 2022 je motivatie en cv naar info@hethoutenhuis.org.
Meer informatie over Het Houten Huis vind je op hethoutenhuis.org. Vragen over de
functie kun je stellen aan Marieke Böggemann via marieke@hethoutenhuis.org.

