
 

Vacature 

1e Technicus specialisatie Licht 

Structureel | 1,00 fte | 24-36 uur 

Ben jij degene die als eerste technicus licht een aansturende en controlerende rol wil hebben  

op de werkvloer bij de Stadsschouwburg in Groningen? Reageer dan op deze vacature. 

 

Hoe ziet jouw dag eruit? 

Als 1e technicus ben je een vakspecialist op het vakgebied licht. Je bent verantwoordelijk voor de 

technische voorbereiding en uitvoering van voorstellingen, concerten en evenementen. Je voert 

regelmatig in- en extern overleg over technische aangelegenheden met betrekking tot concerten, met 

de teamleider, productieleider, gezelschappen, voorstellingen en evenementen. Je bent 

verantwoordelijk voor een goed en zorgvuldig beheer van de materialen waarmee je werkt, maakt een 

beheerplan, en voert deze uit. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van Arbo-regels en 

veiligheidsvoorschriften. Je bent ook inzetbaar op locatie De Oosterpoort. 

Plek in de organisatie   

SPOT Groningen heeft vijf afdelingen. Podiumtechniek is één van de twee onderafdelingen binnen 

hoofdafdeling Facilitaire Zaken en Podiumtechniek van SPOT Groningen.  Bij podiumtechniek werken 

ongeveer 7 mensen in vaste dienst, daarnaast nog vele freelancers, en uitzendkrachten. 

 

Wij vragen 

- HBO werk- en denkniveau 

- Diploma’s/certificaten van vakgerichte opleidingen, aangevuld met een brede en aantoonbare  

  ervaring als lichttechnicus 

- Affiniteit met en ervaring in het werken in een schouwburg/theater 

- Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken 

- Het bijhouden van de ontwikkelingen op het vakgebied 

 

Competenties: 

Samenwerken |  Je werkt op een open en constructieve wijze samen, deelt hierbij inzichten en kennis 

en vraagt anderen op een constructieve wijze naar reacties 

Plannen en Organiseren | Het coördineren, plannen en organiseren gaat je aantoonbaar goed af 

Communicatie | In de communicatie ben je duidelijk in wat je wilt en verbindend in de wijze waarop je 

met anderen de samenwerking aangaat 

Verantwoordelijk | Je durft verantwoordelijkheid en besluiten te nemen en weet situaties goed in te 

schatten 

Flexibel en creatief | Je houdt je vast aangestelde doelen, maar wisselt van aanpak, invalshoek of 

gedragsstijl om ze te bereiken 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij bieden 

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal €3.376 bruto per maand,  

exclusief ORT  bij een fulltime dienstverband (indicatieve functioneel schaal 8). 

Informatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Roelof Buis, teamleider  

Podium Techniek op telefoonnummer 050-3680216, of per mail: roelofbuis@spotgroningen.nl.  

Ook kun je contact opnemen met hoofd Facilitaire Zaken en Podium Techniek, Henk Doesburg, 

telefoonnummer 050-3680201, of per mail: henkdoesburg@spotgroningen.nl. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze sollicitatieprocedure. 

Reageren 

Ben je geïnteresseerd, reageer dan per mail naar: roelofbuis@opsb.groningen.nl 
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