
Vacature Theatertechnicus (fulltime) 

Wie zijn wij?  
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is de grootste aanbieder van theatervoorstellingen en concerten 
in Oost-Nederland. Het veelzijdige theater- en muziekaanbod in het Wilminktheater, de toonaangevende 
concerten in het Muziekcentrum en de sfeervolle voorstellingen en concerten in de Grote Kerk, bepalen ons 
culturele gezicht. In het hart van de gezellige Enschedese binnenstad kan het publiek genieten van een zeer 
veelzijdig cultureel aanbod: musicals, cabaret, dans, toneel, jeugdtheater, wereldmuziek, opera, internationale 
orkesten, kamermuziek, popmuziek enz. Alle genres zijn te zien, dus er is voor ieder wat wils. Kijk op 
www.wilminktheater.nl  

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is onderdeel van het Muziekkwartier. Dit is de cultuurwijk van 
Enschede waarbinnen zes culturele partners samenwerken: poppodium Metropool, ArtEZ Conservatorium, 
Phion, Kaliber Kunstenschool, de Nederlandse Reisopera en Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.  

Wij zoeken per direct een Theatertechnicus V/M/X 
36 uur per week 

Voor de afdeling Technische Dienst van het Wilminktheater zoeken wij per direct een theatertechnicus. In deze 
functie begeleid je onder leiding van de Toneelmeester culturele- en commerciële evenementen. Ook voer je 
dagelijks onderhoud uit aan apparatuur en gebouw. Het is een afwisselende functie: het ene moment werk je 
mee aan de opbouw van een nieuwe voorstelling en het andere moment bedien je licht- of geluidsapparatuur 
en de trekkenwand. 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Je begeleidt zelfstandig en in teamverband voorstellingen, concerten en evenementen 
• Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens evenementen 
• Je bedient zelfstandig licht-, geluids- en theatertechnische installaties 
• Je bent het visitekaartje van het theater en zorg voor de technische begeleiding van 

theatergezelschappen, huurders en overige gebruikers van onze faciliteiten 
• Het bewaken van de veiligheid tijdens evenementen 
• Je verricht onderhouds- en innovatieve werkzaamheden aan apparatuur en gebouwen 

 

Je eigenschappen  

• Je bent stressbestendig en kunt goed plannen en organiseren 
• Je kunt goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling 
• Je bent in staat om de voortgang van taken en processen bewaken, controleren en bijsturen 
• Je bent klantgericht, flexibel en kunt goed samenwerken 
• Je bent creatief en hebt plezier in het zoeken naar oplossingen voor problemen en mogelijkheden om 

het werk te verbeteren 
• Je bent flexibel in werkdagen en -tijden. Werken in de weekenden en ’s avonds is geen probleem. 

 
Je vaardigheden & kennis  

• MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een relevante opleiding in elektrotechniek en/of 
werktuigbouw/theatertechniek)	

• Enige ervaring en affiniteit met theatertechniek	

 



Wij bieden jou 

• Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie 
• Een informele werksfeer in een veelzijdig, zeer dynamische en unieke organisatie 
• Salaris conform CAO Podiumkunsten: functieniveau 4 (Allround podiumtechnicus) 

Reacties 
Wil je meer informatie over deze functie? Ben je enthousiast en wil je met ons kennismaken? Dan ontvangen 
wij graag je sollicitatie. Stuur deze vóór 29 september 2021 aan Marco Rouw, Manager Techniekafdeling, via 
m.rouw@wilminktheater.nl 


