Wegens uitbreiding van ons team heeft Theater De Nieuwe Regentes (DNR) per direct plaats voor een

Coördinator Techniek/ Huistechnicus (32 uur)
Als coördinator techniek/ huistechnicus ben je verantwoordelijk voor de technische voorbereiding, pre-productie
en planning van de voorstellingen in onze zalen en de inroostering van het zzp-team van professionele technici
(ca. 22 uur). Daarnaast werk je wekelijks een dag en/ of avonddienst in een van de zalen (ca. 10 uur).
Je vraagt de technische informatie op bij gezelschappen, verwerkt dit in het planningssysteem (Yesplan) en zorgt
ervoor dat alle benodigde informatie aanwezig is om een goede technische uitvoering mogelijk te maken. Daarbij
weet je ook om te gaan met amateurgezelschappen of buurtprojecten waarbij het soms pas laat duidelijk is wat
technisch nodig is. Binnen het team ben je de verbindende schakel tussen de afdeling productie en techniek.
De coördinator wordt aangestuurd door het hoofd techniek en gebouw, die verantwoordelijk is voor de
aansturing van het techniekteam, onderhoud van theater technische apparatuur en inrichting van de zalen.
Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is een bruisend buurttheater in een prachtig en complex gebouw: een
voormalig zwembad uit 1920. DNR heeft een grote zaal met 360 stoelen, en vier kleine zalen met tussen de 30-60
plaatsen. Op jaarbasis vinden er ca 360 voorstellingen en activiteiten plaats voor 40.000 bezoekers. Met een klein
vast team en een diverse groep van 100 vrijwilligers bieden we op professionele wijze een warm bad aan
bewoners, bezoekers, (podium)kunstenaars, partners en huurders.

Wij zoeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een ervaren licht- en geluidstechnicus met minimaal 5 jaar werkervaring in een theater van gelijke
omvang.
Iemand met een afgeronde mbo-opleiding theatertechniek of soortgelijke opleiding met functie
gerelateerde scholing.
Ervaring met planning en het maken van roosters voor techniek oproepkrachten.
Ervaring met het verloop van artistieke processen en het tijdig verzamelen van de noodzakelijke
technische informatie.
Minimaal in het bezit van BMT-A, een VCA-certificaat is een pré.
Een proactieve, communicatieve en oplossingsgerichte collega.
Je hebt een flexibele instelling en bent bereid onregelmatig te werken, ook weekenddiensten.
Iemand die overzicht kan bewaren in een veelzijdige omgeving en een uitdagend gebouw.
Een teamspeler die bij voorkeur woonachtig is in Den Haag.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een arbeidscontract voor 32 uur per week, voor salariëring wordt gekeken naar schaal 6 van de
CAO Nederlandse podia (wij zijn niet aangesloten bij deze CAO).
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische omgeving, binnen een enthousiast en
collegiaal team.
Een functie waar je alle ruimte krijgt om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
Een sfeervolle werkomgeving in een uniek monumentaal pand.

Heb je interesse om ons team te komen versterken? Stuur dan vóór 9 maart 2022 een motivatiebrief
en CV per mail naar hr@denieuweregentes.nl. Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen
met laudie.vrancken@denieuweregentes.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Stichting De Nieuwe Regentes | Weimarstraat 63 | 2562 GR Den Haag | 070-2119959 | www.denieuweregentes.nl
BTW nummer: 852290159B01 | KvK nummer: 56748450

