
 

 
 

 
 
 
 
In het hart van de Achterhoek zijn wij een ambitieus theater. Jaarlijks ontvangen wij circa 68.000 
bezoekers bij zeker 300 activiteiten; bestaande uit een mooie mix van professionele 
voorstellingen, verhuringen aan regionale en lokale gezelschappen, sociaal- maatschappelijke 
activiteiten en commerciële events. Om te zorgen dat dit alles technisch op rolletjes loopt  zoeken 
wij, ter uitbreiding van het #stormteam, per 1 oktober, een 

 
Assistent Theatertechniek m/v/x (20 uur) 
met een pak-aan mentaliteit en humor  

 
Wie ben jij? 
- je bent proactief en steekt graag je handen uit de mouwen  
- je bijt je graag vast in een technisch project 
- je hebt een (V)MBO opleiding techniek gevolgd of bent bijna klaar met die opleiding 
- jouw hart gaat sneller kloppen als het gaat om theater en techniek 
- je hebt talent voor organiseren, bent sociaal en stressbestendig 
- samenwerken zit in je DNA, je bent daarnaast niet bang om je verantwoordelijkheid te nemen 
 
 
Wat ga je doen? In overleg met je collega’s theatertechniek 
- help je met op- en afbouwen van theatervoorstellingen 
- ben je mede verantwoordelijk voor de hartelijke ontvangst van crew en artiesten en zorg je voor 
een vlekkeloze voorstelling 
- je assisteert bij licht en geluid en draait kleine, eenvoudige events mogelijk zelf 
- je bedient onder begeleiding de licht- en geluidsapparatuur en de trekkenwand 
- je bent mede verantwoordelijk voor het onderhoud van (podium-technische) inventaris en het 
gebouw 
- je bent medeverantwoordelijk voor de nakoming van Arbo-voorschriften 
 
 
Wat bieden wij: 
- een fijne (flex)werkplek binnen een organisatie met gastvrije en gepassioneerde collega’s 
- salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 2 van de CAO 
Podiumkunsten. Je krijgt een aanstelling tot en met mei 2023, met uitzicht op verlenging en mogelijk 
doorgroei en opleiding. 
 
We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze organisatie. Graag 
ontvangen we een korte motivatie, waarin je uitlegt waarom jij geschikt bent voor deze baan,  samen 
met je CV. Deze kan je sturen aan Lidy Toebes via lidy@theaterdestorm.nl. Wil je meer weten over 
de vacature, bel gerust met Christian Hoffmann, hoofd theatertechniek (06-86890041). 
 


