
 

 
Vacature voor Medewerker Techniek  

24 uur per week, per 1 november 2020 

Het Bijlmer Parktheater is een Cultuurhuis gevestigd in Amsterdam. Naast een theater voor 

professionele gezelschappen en kunstenaars zijn wij ook een podium voor jonge makers, die de kans 

krijgen zich artistiek te ontplooien, producties te maken en zich verder te ontwikkelen. Met 

cultuureducatieprojecten binnen het onderwijs, dragen we bij aan de brede talentontwikkeling van 

de jeugd. Ook vervullen wij een brugfunctie tussen de gevestigde theaterinstellingen in de stad 

Amsterdam (en daarbuiten) en het publiek en de makers van Amsterdam Zuidoost. Wij zijn een 

levendig, intiem en gastvrij theater met een eigen, unieke programmering waarin er plaats is voor 

verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele 

verscheidenheid betekenis vinden.   

We zijn op zoek naar een technicus met all round ervaring, maar vooral met een flinke dosis 

bevlogenheid om in ons theater aan de slag te gaan zo spoedig mogelijk, liefst per 1 november 

aanstaande. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Je begeleidt zelfstandig en in teamverband voorstellingen op het gebied van theatertechniek, 

licht, geluid en video.  

- Je zorgt voor technische begeleiding van de bezoekende theatergezelschappen, 

partnerorganisaties en huurders tijdens repetities, montages en voorstellingen.  

- Je ondersteunt onze nieuwe makers in het ontwerpen en vastleggen van licht- en 

geluidsplannen.  

Gewenst profiel: 

- Je hebt allround ervaring met geluid, licht en video.  

- Je neemt een enthousiaste en zelfstandige werkwijze aan. 

- Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken, ook in de avonden en weekenden. 

- Je bent klantvriendelijk en communicatief vaardig; 

- Je hebt affiniteit met intercultureel theater.  

- Het is een pre als je woonachtig bent in Amsterdam Zuidoost.  

- En als je ervaring hebt als voorstellingstechnicus (inspicient). 

Het Bijlmerparktheater biedt: 

- Een uiterst bevlogen team binnen een dynamisch stadsdeel. De technische crew bestaat uit 3 

personen, aangevuld met een aantal vaste freelancers. 

- Professionele werkomgeving en apparatuur. 

- Beloning volgens cao Podia.  

- Aanstelling gebaseerd op een functie van gemiddeld 24 uur per week. 

Procedure:  



 

 
We nodigen kandidaten uit een motivatiebrief en cv te zenden aan info@bijlmerparktheater.nl ter 

attentie van Ine Bisessar. Meer informatie over de functie, via e-mail of telefonisch vragen naar Frits 

Janszen, Hoofd Techniek (fjanszen@bijlmerparktheater.nl). 

De sluitingsdatum is woensdag 7 oktober 2020. 


