
VACATURE
Stagiair Audio
Live sound, recording studio, 
broadcast sound

(Pop)podium, filmtheater, cursushuis en café 
GIGANT in Apeldoorn laat lokale, regionale 
en landelijke bezoekers 7 dagen in de week 
genieten van een uitgebreid cultureel 
aanbod. 

Jouw profiel:
Je bent honderd procent gemotiveerd om 
voor een culturele instelling als GIGANT te 
werken. Je bent nieuwsgierig, leergierig, 
accuraat en creatief. Je hebt interesse in 
live events, multimedia en videocontent 
en hebt affiniteit met de culturele sector. 
Enthousiasme is voor ons doorslaggevend.
Minimaal MBO leerjaar 1, 2 of 3

Wij bieden:
• Een leerzame en leuke werkplek in een 

jonge, dynamische organisatie. 
• De verantwoordelijkheid voor het 

opzetten van een nieuw onderdeel 
binnen onze organisatie  waardoor je het 
echt tot ‘jouw’ project kunt maken.

• De mogelijkheid om mee te kijken in alle 
facetten van de organisatie.

• Gratis toegang tot voorstellingen, films, 
concerten en clubnachten van GIGANT.

Periode:
4 tot 6 maanden in de periode van:
• September tot februari
• Februari tot juni/juli
Gemiddeld 32 uur in de week (afhankelijk 
van programmering)
Flexibele tijden en werkdagen (ook weekend 
en nacht)

Jij bent/Jij hebt:
• Woonachtig in regio Apeldoorn of 

bereid om heen en weer te reizen 
(reisvergoeding eventueel mogelijk);

• Een gezonde werkethos en geen 9-tot-5 
mentaliteit;

• Gedisciplineerd en nauwkeurig op gebied 
van uitvoering en afspraken;

• Een teamplayer met oog voor de 
algehele productie afgezien van je eigen 
vakrichting;

• Toereikende vakkennis op het gebied van 
audio om:

 - Basis technische handelingen te  
 verrichten;
 - Bij te dragen aan producties als 
 stagehand;
 - Bij te dragen aan producties als 
 operator onder supervisie van een 
 vaste kracht of freelancer;*
• Bedreven als algemeen AV-technicus met 

een redelijke kennis van:
 - Lichttechniek
 - Videotechniek
• Representatief in houding, hygiëne en 

sociale omgang met anderen.

* Onder voorbehoud van beoordeling 
vakkennis praktijkbegeleider.

GIGANT staat open voor een bredere invulling 
van jouw stageperiode in de vorm van 
zelf aangedragen projecten of leerdoelen. 
Overleg dit met de praktijkbegeleider. 

Sollicitaties voorzien van CV en motivatie 
kun je sturen naar Monique Jager: 
personeelszaken@gigant.nl.


