
WIJ BIEDEN
Een leuke afwisselende baan in een gezellige 
ambiance met een salaris conform de CAO 
VNP met ruime vakantieperiodes. In principe 
zoeken wij twee medewerkers in een halve 
baan, maar het combineren van deze twee 
tot één functie is bespreekbaar. 

MEDEWERKERS 
HORECA
gemiddeld 18/36 uur per week (in overleg te bepalen) 

WIJ VRAGEN 
•  Een gastvrije, vriendelijk en flexibele 

medewerker met ervaring in de horeca 
•  Een medewerker die op meerdere activiteiten 

ingezet kan worden.
•  Een medewerker die communicatief vaardig 

is en teamspirit heeft maar ook zelfstandig 
kan werken op wisselende dagen en tijden 
(ook in het weekend en ‘s avonds).  

TAAKOMSCHRIJVING
Het is een veelzijdige functie waarbij je mede verantwoordelijk bent voor het functioneren van de 
horeca-afdeling , het verlenen van een optimale dienstverlening aan de gasten en commerciële 
en culturele verhuur van zaalruimten, faciliteiten en de levering van aanvullende diensten.   

De Eendracht in Gemert is een laagdrempelig en 
gastvrij sociaal-cultureel centrum, voor jong en oud 
met een gezonde mix van theatervoorstellingen 
(professioneel en amateur). Diverse verenigingen 
en bedrijven maken dagelijks gebruik van de mul-
tifunctionele ruimtes in het gebouw. De Eendracht 
wil ontmoeting en ontplooiing stimuleren en het 
culturele leven in Gemert-Bakel versterken en verrij-
ken. Ze bereikt haar doelen met ca. 50 medewerkers 
(loondienst, ZZP en vrijwilligers).

Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste collega’s 
met ingang van  
1 september 2021:

VACATU
RE

cultuurhuis

T. 0492 362350  
www.eendracht-gemert.nl

WIJ BIEDEN 
Leuke afwisselende opdrachten als 
technicus i.s.m. met de overige vaste 
technici die ingezet kunnen worden 
als ZZP’er of vrijwilliger bij activiteiten 
in de Theaterzaal van De Eendracht. 
Een dienstverband behoort tot de 
onderzoekmogelijkheden maar heeft 
niet onze voorkeur.

WIJ VRAGEN
•  Een flexibele medewerker met ervaring 

als allround technicus.  
•  Een communicatief vaardig persoon 

die graag in een team werkt maar ook 
zelfstandig kan werken. 

•  Je bent beschikbaarheid op wisselende 
dagen en tijden (ook in het weekend en 
’s avonds). 

TAAKOMSCHRIJVING
•  Je zorgt voor technische werkzaamheden en neemt indien nodig zelf contact op  

met de uitvoerende artiesten of verhuring om de mogelijkheden te bespreken. 
•  Je bent daarmee mede verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van voorstellingen, 

concerten en andere evenementen die door één of twee technici kunnen worden 
uitgevoerd op basis van ons jaarprogramma. 

•  Als opdrachtnemer ben je verantwoordelijk voor de juiste op- en afbouw en voor de 
begeleiding van een correcte inhanging van de trekkenwand en de decorstukken. 

•  Je werkt zelfstandig op het gebied van licht, geluid en/of trekkenwand, indien nodig 
bedien je de trekkenwand. De Eendracht werkt met een enthousiast klein team van 
ongeveer 5 vaste technici die als ZZP’er ingehuurd worden. Daarnaast is er nog een 
groep van vrijwilligers die ingezet worden als technicus.   

ALLROUND PODIUM 
TECHNICUS  
  voor de uitvoering van ca. 100 voorstellingen  

(ca. 1.000 uur) per theaterseizoen

ENTHOUSIAST?  
Lijkt één van deze 
vacatures je wel wat?  
Mail dan uiterlijk 2 juli 2021 je motivatie 
en curriculum vitae naar Rita Vogels via  
bedrijfsleider@eendracht-gemert.nl. 

Voor meer informatie over de vacature kun  
je contact opnemen met Rita Vogels via  
De Eendracht.

De Eendracht werkt met een enthousiast klein team 
van ongeveer 5 vaste technici die als ZZP’er ingehuurd 
worden en een groep van vrijwilligers die ingezet worden 
als technicus.   

Voor seizoen 21/22 willen we de 
technische invulling in de theater-
zaal graag uitbesteden aan één 
technicus, aangevuld met ons team. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een:
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