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

Over ons
Met een goed gevulde film- en concertagenda 
én een koelkast vol speciaal bier is GIGANT dé 
culturele hangout van Apeldoorn. Ook ben je hier 
aan het goede adres voor een les of cursus. Van 
de beste feesten en concerten in onze Popzaal 
tot een podium waar iedereen kan staan met 
muzikaal talent. Van de mooiste films uit het 
filmtheater tot het volgen van een cursus 
boetseren, gitaar spelen of creatief schrijven. 
Daarnaast voorziet GIGANT het primair- en 
voortgezet onderwijs van cultuureducatie via 
Cultuurwijzer. Kortom: GIGANT laat het hart 
van de cultuur minnende Apeldoorner sneller 
kloppen.

Onze missie is om kunst en cultuur 
toegankelijk te maken voor iedereen uit 
Apeldoorn en omstreken. Wij bieden kwaliteit, 
gezamenlijkheid, creativiteit en gastvrijheid.

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

met functie gerelateerde opleiding en 
of werkervaring. Eventueel bereid tot 
het volgen van een (interne)  opleiding 
lichttechniek;

• 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,  flexibel, stressbestendig.

Werkzaamheden
• Is verantwoordelijk voor het in opdracht 

uitvoeren van technische werkzaamheden 
rondom concerten, (film)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. Definitieve 
vergoeding wordt gebaseerd op kennis en 
ervaring. 

Interesse? 
Stuur op korte termijn maar uiterlijk voor 12 
september 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.


