
VACATURE
Medewerker Lichttechniek
18 uur per week (0,6 fte)
per 1 september 2022

GIGANT in Apeldoorn verzorgt sinds jaar en 
dag de pop- en fi lmhuisfuncties voor deze 
gemeente en is de spil voor cultuureducatie en  
participatie in Apeldoorn. Deze functies zijn van 
onmisbaar strategisch belang voor de (culturele) 
aantrekkelijkheid van Apeldoorn. GIGANT 
trekt per jaar ongeveer 80.000 bezoekers. De 
organisatie heeft zo’n 50 medewerkers (38 fte) 
en 150 vrijwilligers en werkt samen met een 60-
tal zelfstandige docenten. 

Profi el 
De medewerker lichttechniek voert in opdracht 
van de coördinator podiumtechniek zelfstandig 
werkzaamheden uit rondom concerten, 
evenementen en (fi lm)voorstellingen in relatie 
tot lichttechniek.
• MBO+ werk- en denkniveau, aangevuld 

met functie gerelateerde opleiding en of 
werkervaring;

• Functioneert goed in een team, maar 
opereert ook graag zelfstandig;

• Heeft geen bezwaar tegen werken in de 
avond, het weekend of op feestdagen;

• Proactief en hands on mentaliteit;
• Communicatief vaardig;
• Technisch onderlegd;
• Proactief,  fl exibel, stressbestendig.

Taken
• Is verantwoordelijk voor het in opdracht 

uitvoeren van technische werkzaamheden 
rondom concerten, (fi lm)voorstellingen, 
activiteiten en projecten op het gebied van 
lichttechniek. 

• Voert overleg met bespelers;
• Is medeverantwoordelijk voor het juiste 

gebruik, onderhoud en verzorging van de tot 
het gebouw behorende podium-, theater- 

en studio technische installaties, licht- en 
geluidssystemen en overige technische 
materialen en hulpmiddelen;

• Onderhoudt en beheert (licht)technische 
installaties;

• Is medeverantwoordelijk voor het 
begeleiden van vak gerelateerde stagiaires 
en/of vrijwilligers;

• Legt verantwoording af en rapporteert, 
signaleert aan de Coördinator 
Podiumtechniek.

Beloning
Salaris is vergelijkbaar met salarisschaal 3 
van de CAO Nederlandse Podia. Defi nitieve 
vergoeding wordt gebaseerd op kennis en 
ervaring. 

Interesse? 
Stuur op korte termijn maar uiterlijk 31 juli a.s. 
een korte motivatie en CV naar Monique Jager, 
HRM GIGANT, personeelszaken@gigant.nl.

Voor vragen kan contact opgenomen worden 
met Simon Kemme, s.kemme@gigant.nl.
Er wordt zowel intern als extern geworven.


