
 
 
 

Coördinator Podiumtechniek en Gebouwenbeheer (36 uur)  
 
Stichting Cultuurhuis Hoogeveen bestaat uit twee locaties: Theater De Tamboer en poppodium 
Het Podium met jaarlijks meer dan 300 uiteenlopende evenementen; van grootse professionele 
theatervoorstellingen tot uitvoeringen van amateurkunstenaars; van festivals met meerdere 
artiesten tot kleine intieme concerten; van congressen en lezingen tot presentaties en 
bedrijfsborrels. Twee mooie en unieke locaties die ieder ook nog voor uitdagende 
huisvestingsvraagstukken staan. 
 
Daarom zijn we op zoek naar Coördinator Podiumtechniek en Gebouwenbeheer. 
 
Een uitdagende functie waarbij je verantwoordelijk bent voor de technische realisatie van de 
theater evenementen, waaronder ook de algehele aansturing en begeleiding van het 
techniekteam. Daarnaast draag je zorg voor onderhoud en beheer van het theater en ben je 
aanspreekpunt voor alle gebouw-technische vraagstukken.   
 
Wat ga je doen? 

• Je bewaakt de kwaliteit en het onderhoud van het gebouw en installaties in nauwe 
samenwerking met de afdeling Vastgoed van de gemeente;  

• je begeleidt technische transitie- en verbouwingstrajecten vanuit de stichting; 

• je adviseert en werkt mee aan (meerjaren-) onderhoudsplanningen en 
investeringsplannen, ook met oog op duurzaamheid en ontwikkeling;  

• je bent aanspreekpunt voor externe organisaties, voor zowel gebouwenonderhoud als 
technische realisatie van evenementen; 

• je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van voorstellingen, evenementen, 
verhuringen en eigen producties; 

• je bent eindverantwoordelijk voor de afdeling podiumtechniek, waaronder planning en 
leiding geven aan het team podiumtechniek; 

• je zorgt voor naleving van brandweervoorschriften, Arbo-regels, RI&E en 
veiligheidsvoorschriften; 

• je bent verantwoordelijk voor het budgetbeheer, administratie en inkoop van de 
afdeling. 

 
Beschik jij over: 

• Hbo werk- en denkniveau met functie gerelateerde scholing; 

• kennis en vaardigheden op het gebied van elektrotechnische installaties en de techniek;  

• aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;   
- een hoge mate van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen; 

• de kwaliteit om nieuwe technologische ontwikkelingen om te zetten te in praktische 
voorstellen voor de organisatie;  

• creatieve en energieke houding; 

• de juiste mentaliteit om in teamverband te kunnen werken en sterke leidinggevende 
kwaliteiten; 

• een open, gastvrije en meewerkende houding richting collega’s en artiesten. 
 
Dan bieden wij jou 

• Een veelzijdige baan (36 uur) waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief; 

• een inspirerende, levendige, informele werkomgeving; 

• een salariëring volgens de CAO Nederlandse Podia in schaal 7. 
 
Past deze functie bij jou?  
Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk naar vacature@detamboer.nl ter attentie van de heer 
P.B.J. Rebers. Ook bij vragen graag alleen contact opnemen via bovenstaand emailadres.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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