Wie zijn wij .
De Eendracht in Gemert-Bakel 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 multifunctionele ruimtes in het gebouw. De Eendracht wil
ontmoeting en ontplooiing stimuleren en het culturele leven in Gemert-Bakel versterken en verrijken. Ze
bereikt haar doelen met ca. 50 medewerkers (loondienst, ZZP en vrijwilligers).
Wij zoeken
Per september 2019 een extra enthousiaste collega voor de uitvoering van de volgende taken:

allround podiumtechnicus
(ZZP)
Je bent mede verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van voorstellingen, concerten en andere
evenementen die door één of twee technici kunnen worden uitgevoerd 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 grote groep van ongeveer 20
vrijwilligers die ingezet worden als technicus.
Wat vragen wij:
•
•
•
•

Een flexibele medewerker met ervaring als allround technicus.
Een communicatief vaardig iemand die graag in een team werkt maar ook zelfstandig kan werken.
Beschikbaarheid op wisselende dagen en tijden (ook in het weekend en ‘s avonds).
bij voorkeur in het bezit van benodigde certificeringen.
Wij bieden:
Leuke afwisselende opdrachten als technicus i.s.m. met de overige 5 vaste technici die ingezet worden als
ZZP’er bij activiteiten in de Rabotheaterzaal van De Eendracht.
Informatie
Als je belangstelling hebt om ons te versterken als vaste technicus óf als vrijwilliger, stuur dan zo spoedig
mogelijk een motivatie met CV bij voorkeur per email aan Rita Vogels bedrijfsleider@eendracht-gemert.nl
Meer informatie over de vacature kun je krijgen via De Eendracht of per email.

